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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 041/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO o afastamento da servidora Mabyanne Mendonça Sá 

Arruda Martins, matrícula 12810, do exercício de suas funções no período 

de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 29/06/2018, em razão de licença 

maternidade, conforme atestado médico apresentado ;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar um servidor para 

substituí-la;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora GEANE ROSSA MORELLO, técnica judiciária, 

matrícula 7141, para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestora 

Judiciária do Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania desta 

Comarca durante a ausência da titular, no período de 29/06/2018 a 

30/07/2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 04 de Julho de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003577-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para atualização do crédito, 

observados os parâmetros do Art. 524 do CPC, bem como o recolhimento 

das custas do Sr. Oficial de Justiça (Art. 523 do CPC), mediante emissão 

de Guia de Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme 

disposições do Provimento 07/2017-CGJ, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002261-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para pagamento 

da dívida ou impugnação, pela Parte Requerida, conforme Diligência sob Id 

12929475; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se em termos de 

prosseguimento, bem como recolher a complementação de custas do Sr. 

Oficial de Justiça (Id 12929555), no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002403-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002403-91.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: FABIANA RAMOS DOS SANTOS Vistos. Cuida-se de 

pedido de alvará judicial ajuizado por Fabiana Ramos dos Santos, 

devidamente qualificada, no qual pretende autorização para submeter-se à 

intervenção cirúrgica de esterilização voluntária (laqueadura tubária), 

desde que o médico entenda que não há risco à saúde da paciente. Alega 

que possui 33 (trinta e três) anos de idade e 02 (dois) filhos vivos, 

estando atualmente em sua terceira gestação, no quarto mês. Informa que, 

em procedimento realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Alta 

Floresta-MT, esta foi assistida por equipe multidisciplinar que a esclareceu 

quanto aos efeitos da laqueadura tubária, sendo que está ciente quanto 

ao referido procedimento, para fins de controle de natalidade. Com a inicial 

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

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

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

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

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

99, do CPC/2015. Em análise a documentação acostada aos autos, a 

natureza da demanda, entendo que a parte requerente preencheu os 

requisitos para a apreciação do pleito de intervenção cirúrgica de 

laqueadura tubária. Pois bem. Registra-se, por necessário, que para 

apresentar uma resposta à pretensão da postulante, como de costume, 

debruçamos sobre a matéria em questão, e verificamos a possibilidade de 

não só aplicar a lei, mas, também, fazer valer os princípios fundamentais e 

os princípios gerais do direito. Isso porque, sobre o tema é acirrada a 

discussão na seara doutrinária, jurisprudencial e, principalmente, religiosa. 

Contudo, é preciso que o julgador se atente aos fatos e para aquilo que 

está positivado no ordenamento jurídico, não é dizer que o aplicador da lei 

deve aplicá-la sempre a ferro e fogo, pelo contrário, cabe ao Magistrado 

interpretar a norma de forma declarativa, ampliativa (ou extensiva) ou 

restritiva. No caso dos autos, denoto que a autora pretende a expedição 

de alvará judicial para a realização de laqueadura tubária, durante o parto 

do 3º filho, que, em tese, ainda terá o lapso de aproximadamente 05 

(cinco) meses para ocorrer. O direito à esterilização voluntária é 

assegurado pelo artigo 10 da Lei nº 9.263/1996, como parte integrante do 

atendimento global e integral da saúde, e o acesso à saúde é um direito 

fundamental garantido pelo artigo 196 da CF/88. Reza o art. 10 da Lei n. 

9.263/1992: “Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas 

seguintes situações: I - em homens e mulheres com capacidade civil plena 

e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos 

vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a 

manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado 

à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, 

incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar 

a esterilização precoce; (...) § 1º. É condição para que se realize a 

esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em 

documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da 

cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e 

opções de contracepção reversíveis existentes. (...)”. Ocorre que, 

consubstanciado como direito fundamental de ordem constitucional, cabe 

ao casal o livre planejamento familiar, tendo em vista a dignidade da 

pessoa humana e da paternidade responsável. Nesta toada, a Lei n. 

9.263/1992, em seu art. 10, regulamenta parte desse direito no que condiz 

ao direito de planejar métodos de contracepção, entre eles a laqueadura 

tubária, estabelecendo regramento a ser observado pelos interessados 

em caso de busca pelo procedimento. Assim, como previsto no art. 10, § 

1°, deve haver acompanhamento da paciente que quer se submeter a 

esterilização pela laqueadura, exigindo prazo de 60 (sessenta) dias entre 

a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Entendeu o legislador 

ordinário ser necessário durante esse período o acompanhamento da 

pessoa para tomada de decisão de forma orientada, tendo em vista a 

necessidade de aconselhamento por equipe multidisciplinar, 

principalmente, quanto aos efeitos colaterais, as dificuldades de reversão 
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e outros métodos contraceptivos. Do exame dos autos, verifica-se que os 

documentos acostados demonstram que a requerente foi acompanhada 

pela equipe, está orientada na tomada de decisão conforme se extrai da 

ficha de encaminhamento para aconselhamento em laqueadura e a ficha 

de encaminhamento para realização de laqueadura devidamente 

assinados pelos profissionais responsáveis no acompanhamento, bem 

como, pelo termo de responsabilidade acostado, todos são suficientes ao 

preenchimento dos requisitos legais. Quanto ao prazo mínimo entre a 

manifestação da vontade e o ato cirúrgico, dos elementos trazidos aos 

autos verifica-se que a requerente encontra-se devidamente orientada na 

tomada de decisão, tomando-a com grande antecedência ao procedimento 

cirúrgico, haja vista que como é sabido o período gestacional da mulher 

leva aproximadamente 09 (nove) meses, para se completar, e a autora 

apresenta sua manifestação ainda no quarto mês, portanto, o objetivo final 

da norma foi alcançado, assim, não há óbices ao direito fundamental do 

casal de exercer o livre planejamento familiar consubstanciado no art. 226, 

§ 7°, da Constituição Federal. “Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. (...) § 7º Fundado nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais 

ou privadas”. É certo que a Constituição Federal de 1988 contemplou o 

planejamento familiar, cujo fundamento encontra-se no postulado da 

dignidade da pessoa humana e paternidade responsável, competindo ao 

Estado propiciar recursos científicos e educacionais necessários para o 

exercício deste direito. Em observância a regra acima transcrita, é fato 

que a autora preenche os requisitos mínimos, cuja concorrência é 

necessária para a autorização de realização do procedimento pleiteado, a 

saber; existência de 02 (dois) filhos vivos, aconselhamento por equipe 

multidisciplinar e expressa manifestação da vontade em documento escrito 

(dela e de seu companheiro), conforme documentos juntados com o 

pedido inicial. A orientação da jurisprudência, em obediência ao direito à 

dignidade da pessoa da gestante e de sua família, autoriza a realização de 

intervenção cirúrgica, nas hipóteses em que a situação socioeconômica e 

clínica no caso concreto demonstrem a necessidade da laqueadura 

tubária. Sobre o tema, o TJMT decidiu: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO DE 

LAQUEADURATUBÁRIA REALIZADO CONJUNTAMENTE COM O PARTO 

CESARIANO – POSSIBILIDADE – ART. 226, §7º, DA CF –NORMA DE 

EFICÁCIA PLENA – DECISÃO LIVRE DO CASAL QUANTO AO 

PLANEJAMENTO FAMILIAR –INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS REQUISITOS 

DA LEI Nº 9.263/96 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DADIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL – 

PREQUESTIONAMENTO –PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AFASTADA – AUSÊNCIA DE 

D I S C U S S Ã O Q U A N T O  A  C O N S T I T U C I O N A L I D A D E  O U 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.263/96 – SENTENÇA MANTIDA 

–RECURSO IMPROVIDO.A proibição da laqueadura tubária em mulher 

hígida, com mais de 25 (vinte e cinco) anos e consciente de sua decisão 

de não mais procriar, quando da realização de procedimento cesariano em 

sua segunda experiência cirúrgica de parto, consubstancia verdadeira 

interrupção à plena eficácia e, portanto, a máxima efetividade do 

dispositivo constitucional que veda qualquer intromissão estatal na 

decisão livre do casal quanto ao número de filhos que planejam ter. O 

artigo 226, §7º, da Constituição Federal preceitua que o planejamento 

familiar é livre decisão do casal e que compete ao Estado propiciar 

recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, o qual, 

inclusive, é fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável.Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins 

deprequestionamento.Revela-se despropositado o pleito formulado quanto 

à modulação dos efeitos no caso concreto quando não se está a decidir 

pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei nº 9.263/96, 

tampouco a contestar a legalidade dos requisitos nela disciplinados, mas 

tão somente a garantir a concretização do livre planejamento familiar, 

garan t ido  cons t i tuc iona lmente ,  em opos ição  à  norma 

infraconstitucional.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, 

Publicado no DJE 18/07/2014)”. Grifei. Nesse sentido, a jurisprudência vem 

decidindo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. LAQUEADURA TUBÁRIA CONCOMITANTEMENTE AO PARTO. 

Tutela antecipada parcialmente deferida, para autorizar a esterilização 

cirúrgica, conforme procedimento médico a ser adotado. Decisão que 

deve ser mantida. Presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 

10 da Lei Federal nº 9.263/96. Prevalência do direito constitucional ao 

planejamento familiar, eliminando-se uma segunda intervenção, com os 

riscos e desdobramentos a ela inerentes. Precedentes desta Corte. 

Recurso  não prov ido . (TJ-SP 21380897620178260000  SP 

2138089-76.2017.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 21/02/2018)”. Grifei Vale dizer que, as regras de disciplina da 

laqueadura tubária devem ser interpretadas a fim de ser evitar cirurgias 

precipitadas, o que não verifico no presente caso. De tal forma, a autora 

percorreu as etapas necessárias do planejamento familiar, passando por 

avaliações e aconselhamento de equipe multidisciplinar (documentos 

juntados com a inicial), restando o parecer técnico atestado pela 

assistente social, enfermeira e psicóloga favorável à realização do 

procedimento pleiteado pela autora, conforme se vê na ficha de 

encaminhamento para realização de laqueadura tubária encartada aos 

autos. De todo o alegado e pelos documentos carreados nos autos, 

denoto que a parte autora atualmente está com 33 (trinta e três) anos de 

idade, possui 02 (dois) filhos vivos, estando em sua terceira gestação, 

optando esta pela realização da laqueadura como método contraceptivo 

definitivo, conhecendo todos seus riscos, depois de devidamente 

aconselhada por equipe multidisciplinar. Imperioso destacar que, a 

realização da laqueadura tubária em uma nova intervenção cirúrgica pós 

parto, além de submeter à autora a todos os atos cirúrgicos, privará o 

recém-nascido dos cuidados maternos inerentes, em especial a 

amamentação. Assim, presentes os requisitos legais, o deferimento do 

pedido inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado por Fabiana Ramos dos Santos, 

AUTORIZANDO a expedição de ALVARÁ para realização de laqueadura 

tubária concomitantemente com o parto a que será submetida, desde que 

o médico responsável entenda que não existam riscos a saúde da 

gestante e do nascituro, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. EXPEÇA-SE o respectivo alvará com urgência. Sem 

custas, dada à gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários. 

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 05 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito em Substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38976 Nr: 4340-13.2005.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celestino Comper - Espólio, Leonir Henchen, Gisele 

Adriana Henchen Comper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Bernardino da Silva

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei 

Volpe - OAB:3240/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento nº 56/2007-CGJ e do Art. 

431 da CNGC, impulsiono estes autos com o fito de cobrar sua devolução 

a esta Secretaria, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo 

vigente.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120080 Nr: 7558-34.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Buritis Ltda - ME (Mercado Buritis 

Ltda), Cloves Hipólito Pedrosa, Ranilso Ferreira Dias

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal

 CITANDO(A, S): Executados(as): Cloves Hipólito Pedrosa, Cpf: 

03717326112, Endereço: local incerto e não sabido

Executados(as): Mercado Buritis Ltda - Me (Mercado Buritis Ltda), CNPJ: 

09069231000126 Inscrição Estadual: 133443000, brasileiro(a), Endereço: 

local incerto e não sabido

Executados(as): Ranilso Ferreira Dias, Cpf: 03721372107, Rg: 302168639 

Filiação: Eva Ferreira Dias, brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: 

local incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/11/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 812.648,65

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo de edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária 

e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O autor Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

ingressou com Ação de Execução Fiscal em desfavor dos executados 

Mercado Buritis Ltda - ME, Cloves Hipólito Pedrosa e Ranilso Ferreira Dias 

para que este providencie o pagamento da dívida ativa em aberto com 

relação à CDA nº 20143108 no valor atualizado de R$ 1.130.053,98 

referente à débito de falta de recolhimento de ICMS garantido integral, 

estimativa por operação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98155 Nr: 6720-96.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Valentin da Silva - Serviços

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal

 CITANDO(A, S): Executados(as): Milton Valentin da Silva - Serviços, 

CNPJ: 0436083300114, brasileiro(a), Endereço: local incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/01/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.748,38

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O autor Fazenda Pública do município de Alta 

Floresta-MT ingressou com Ação de Execução Fiscal em desfavor do réu 

Milton Valentin da Silva - Serviços, para que este providencie o pagamento 

da dívida ativa em aberto com relação à CDA nº 6941, 6942, 6943, 6944 e 

6945 todas do ano de 2011, no valor atualizado de R$ 3.347,89 referente 

à débito de taxa de localização e funcionamento.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista 

judiciário, digitei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67687 Nr: 650-97.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Raimundo Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal

 CITANDO(A, S): Executados(as): João Raimundo Machado, Cpf: 

41166612104, Rg: 325898 SSP MT Filiação: Lazaro Machado e Francisca 

M. de Jesus, data de nascimento: 31/08/1940, brasileiro(a), natural de 

Cruz alta-SP, casado(a), lavrador, Endereço: local incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/02/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 20.257,50

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O autor Fazenda Pública Nacional - União, ingressou 

com Ação de Execução Fiscal em desfavor do réu João Raimundo 

Machado, para que este providencie o pagamento da dívida ativa em 

aberto com relação à CDA nº12 6 08 001610-35 e nº de processo adm. 

19930 014195/2008-68 no valor de R$ 34.775,99 referente à inadimplência 

contratual.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista 

judiciário, digitei.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000994-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO - DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAR FRANCISCO GOMES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para INTIMAR o exequente, na pessoa de seu patrono habilitado, 

para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos acerca da certidão sob 

ID 14032661, bem como, no mesmo prazo, apresentar cálculo atualizado 

do débito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000271-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO CASTRO JUNQUEIRA FILHO (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO CASTRO JUNQUEIRA (REQUERIDO)

 

Com fulcro na Legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO 

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, sob ID 9257415.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001571-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENICIO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Com fulcro na Legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 7 de 585



estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca 

da certidão sob ID 14037470.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 46643 Nr: 6178-54.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caterpillar Financial S/A - Crédito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taurus Terraplenagem, Construção e 

Colonização Ltda, Alcides Colodel, João Franco Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - 

OAB:124436 SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - OAB:199104 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora, por meio de seus procuradores, para 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determinado à fl. 255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115499 Nr: 3810-91.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARDOSO, Ana Severina Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Carlinda -MT, Estado de Mato 

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123212 Nr: 1359-59.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142181 Nr: 4162-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSC, JCdSdC, LdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGdC, LB

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002342-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BUENO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002342-36.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

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

acaso verificadas as hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício 

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

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 

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

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

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

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

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

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

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

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

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

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

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, que pode ser 

encontrada no Hospital Geral de Alta Floresta, localizado neste município, 

para realizar a perícia médica na parte autora, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação para 

designar dia, horário e local para a realização da perícia médica, devendo 

este informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato 

processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado 

a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da 

perícia. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 
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designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

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

as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita. 

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

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

necessário. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002352-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002352-80.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MAURO FERONATO Vistos. Trata-se de pedido de liminar de 

busca e apreensão formulado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA contra MAURO FERONATO, com base no Decreto-Lei 

911/69. O contrato de financiamento com alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes e comprovada a mora através 

da notificação extrajudicial anexada ao Id n. 13957663. Assim: DEFIRO, 

liminarmente, a busca e apreensão do veículo: MARCA: IVECO TIPO: 

Caminhão MODELO: DAILY 70C16HDCS CHASSI: 93ZC68B01C8431525, 

COR: BRANCA ANO: 2011, PLACA: OBK2469 RENAVAN:496195573, 

descrito na inicial, expedindo-se o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, que 

será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado especificando o estado do bem. 2) Após executada 

a liminar, o devedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para pagar a dívida 

pendente que, segundo os valores atualizados, apresentados pelo credor 

é de R$ 16.227,91, sendo que neste prazo o bem deverá permanecer 

nesta Comarca. 3) Cumprida a liminar, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer 

a purgação da mora, esta, no prazo apontado no item “2”. 4) Para efeito de 

pronto pagamento da dívida, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da dívida apontada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011240-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011240-84.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MAURICIO MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Retifique-se a autuação processual para 

cumprimento de sentença e para alterar o nome da parte exequente, que 

deverá constar Telefonica Brasil S.A. Após, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Tendo em vista que a parte executada 

também fora condenada ao pagamento das custas processuais, 

proceda-se de acordo com a CNGC. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011240-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14032866/14032885, sob 

pena do referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 6 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NERI SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000954-35.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELIAS NERI SOBRINHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora interpôs 

Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 9 de 585



recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão contida na 

movimentação ID nº. 13748034. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo será efetuado, 

independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes 

à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse sentido é a 

orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, por meio 

do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso Inominado será julgado 

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua 

respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual 

modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, verifica-se que, decorrido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o 

recolhimento do preparo e a sua respectiva comprovação. Desta feita, 

tenho que o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de 

admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intime-se. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 02 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001495-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI GOMES DE OLIVEIRA EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001495-68.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ILDECI GOMES DE OLIVEIRA 

EVANGELISTA EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. Tendo em vista a manifestação do exequente de ID num. 

13945625, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 4 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003567-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12916339, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12916339, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002203-21.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão contida na movimentação 

nº. 13776415. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o 

recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob 

pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado 

nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva 

(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO 

RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 4 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010779-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN NUNES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa 

de seus representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 

113895455/13895463, bem como para indicar os dados bancários: número 

da conta (corrente), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da 

conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 6 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010179-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA LEINAT CAMOLEZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu representante, do inteiro teor da juntada do ID – 

13587575/13587643, para, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Alta 

Floresta, 6 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003095-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12938862 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12938873 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12938862, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003430-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PINHEIRO FRANQUELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12938925 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12938933 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12938925, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PATARAICO JUNIOR 96910372115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001723-09.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VICENTE PATARAICO JUNIOR 

96910372115 REQUERIDO: CRISTIANE DA COSTA LIMA Vistos. Defiro o 

pedido formulado pela parte requerente, conforme certidão de ID nº. , eis 

que devidamente justificado e, por consequência, determino a designação 

de nova data para sessão de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM. (ª) 

JUIZ(A) MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001027-70.2018.8.11.0007 - PJE Procedimento do Juizado 

Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « Processo de 

Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: JOSE 

DOS SANTOS. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 

60.746.948/0001-12, ENDEREÇO: CIDADE DE DEUS, S/N, BAIRRO VILA 

YARA, NA CIDADE DE OSASCO/SP, CEP –06.029-900. FINALIDADE: 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO S.A, na 

pessoa do representante legal, acima qualificada, nos termos do art. 212, 

§2° do CPC, combinado com o art. 12 da Lei 9.099/95, para todos os 

termos da ação indicada, cuja as cópias seguem anexas, ciente que 

deverá comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 01 

de agosto de 2018, às 15:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Alta Floresta - 

MT, 5 de julho de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestor(a) 

Judiciário(a) Prov. 055/07-CGJ monali ribeiro estagiária matrícula 34412 

Sede do juizado e Informações: Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. 

Cidade: Alta Floresta-MT Cep:78580000 Fone: (66) 3512-3600

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 168215 Nr: 3139-29.2018.811.0007

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudigan Lopes de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:20.750

 Processo nº 3139-29.2018.811.0007

Código 168215

5ª Vara

VISTOS ETC.

1. Cuida-se de Revogação Da Prisão Preventiva c/c Requerimento de 

Substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares formulada por 

RUDIGAN LOPES DE ASSIS, por intermédio de seu advogado, às fls. 

43/64.

2. Instado a se manifestar, o parquet pugnou pelo indeferimento do pedido, 

bem como pela manutenção da custódia cautelar, às fls. 65/67v.

3. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

4. FUNDAMENTO E DECIDO.

5. Compulsando os autos, entendo que razão assiste o Ministério Público, 

logo, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe. Explico.

6. Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer 

alteração no cenário fático-probatório capaz de ensejar a revogação da 

prisão preventiva, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da 

prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos 

autos, resultaria em mera redundância.

7. Na esteira desse entendimento, é também a cristalizada jurisprudência 

do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 

principalmente, visando resguardar a ordem pública. [...]” (grifo nosso).

8. Não obstante, ressalto por oportuno que o simples fato do indiciado ter 

bons predicados, conforme enfatizado pela defesa, por si só, não implica 

no deferimento do pleito se as especificidades do caso deixam clara a 

necessidade de sua segregação cautelar.

9. Sobre o tema:

“[...] Eventuais condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente 

como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes 

para a concessão da liberdade, quando outros valores e circunstâncias 

recomendam a manutenção da prisão cautelar. [...].” (grifo nosso).

10. De mais a mais, a prisão preventiva foi decretada para a preservação 

da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei 
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penal, isso porque, conforme se depreende dos autos, os Policiais 

Militares localizaram no interior da residência do indiciado, em especial, 

embaixo da cama, uma caixa de sapato e dentro havia meio tablete de 

substância análoga à maconha, uma balança de precisão pequena e uma 

faca de serra com vestígios da mesma substância esverdeada, logram 

êxito também em encontrar um rolo de plástico filme (utilizado geralmente 

para a embalagem de entorpecentes), além de outra balança de precisão, 

esta de cor branca e tamanho maior, isso pois, considerando as 

circunstâncias do caso, implica reconhecer que, a priori, a substância 

apreendida tinha como destino o comércio ilícito de entorpecentes.

11. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à 

manutenção da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a 

propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais 

extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se 

pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, 

via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de 

particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de 

muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização 

um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário 

determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve 

ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social 

[...].”

 12. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da 

materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria, além do risco à 

ordem pública, consubstanciado gravidade e natureza da droga 

apreendida, firmou o seguinte entendimento:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 

FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER 

ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao 

princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente 

fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a 

existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida 

extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 

2. No caso, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem 

pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela 

quantidade e natureza da droga apreendida (170 invólucros plásticos, 

contendo cocaína, pesando 68,1 g e 20 invólucros plásticos contendo 

maconha, pesando 40,5 g), aliada às circunstâncias em que se deu a 

prisão em flagrante. 3. É consabido que eventuais condições subjetivas 

favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão 

cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos 

autorizadores da referida segregação. 4. Ordem denegada.” (grifo nosso).

* * *

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E 

PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. 

SENTENÇA ANULADA. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. 

DECRETO DE PRISÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A validade da segregação cautelar está 

condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos 

requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se 

indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. 

Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz 

decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a 

imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo 

do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. 3. A sentença 

condenatória destacou a necessidade da imposição da custódia cautelar 

haja vista a gravidade do delito praticado, qual seja, o transporte de 

elevada quantidade de entorpecentes consubstanciados em de 13 pedras 

de crack pesando 865,28g (oitocentos e sessenta e cinco gramas e vinte 

e oito centigramas) e uma porção de cocaína pesando 51,09g (cinquenta e 

um gramas e nove centigramas), e a reiteração delitiva do paciente, que é 

reincidente. Tais circunstâncias revelam a necessidade da manutenção da 

custódia cautelar para garantia da ordem pública e cessação da atividade 

criminosa do paciente. 4. Embora os impetrantes argumentem que o 

paciente respondeu a todo o processo em liberdade, as informações 

prestadas pela autoridade coatora (e-STJ fls. 115/116) noticiam que o réu 

respondeu ao processo preso, em decorrência da conversão da prisão 

em flagrante em preventiva, e apenas foi solto em razão da sentença 

absolutória, que entretanto foi anulada pelo Tribunal de origem. 5. Ordem 

denegada.” (grifo nosso).

13. A propósito, o Enunciado n. 4, aprovado no Incidente de Unificação de 

Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária realizada na Turma 

de Câmara Criminais Reunida desta Corte de Justiça, dispõe que “A 

expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da 

ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

14. À Vista disso, nessa fase prévia de cognação própria desta etapa 

processual, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar, uma 

vez que apresenta estar idoneamente fundamentada nos requisitos e 

pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

15. Outrossim, conforme outrora enfatizado, a liberdade do indiciado é um 

visível risco à ordem pública, vez que lhe foi imputado o cometimento do 

crime de tráfico ilício de entorpecentes, sendo de notório conhecimento de 

que estes delitos geram transtornos em lares, fomenta outros crimes e 

causa sérios danos a saúde.

16. Portanto, entendo que o pleito de revogação da prisão preventiva não 

comporta guarida, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pela 

droga apreendida em posse do acusado e pelas circunstancias do crime, 

assim, presuma-se que há uma probabilidade de, uma vez em liberdade, o 

acusado volte a delinquir.

17. No que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva por 

medidas cautelares diversas da prisão, entendo que o mencionado pedido, 

a meu ver, também não comporta guarida, pois, conforme entendimento 

adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez 

preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há 

nulidade na decisão em que não se substituiu a prisão preventiva por 

medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra 

adequada para conter a contumácia delitiva do paciente, que volta a 

cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade mediante a 

aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.

 18. Neste sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. 

Vejamos.

“[...]. Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares 

alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da 

prisão preventiva.”

 19. Dessa forma, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a 

custódia não deve ser revogada.

20. Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado 

RUDIGAN LOPES DE ASSIS, notadamente por persistir os mesmos fatos 

que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na 

prisão em que se encontra.

21. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

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

23. Às providências.

Alta Floresta/MT, 04 de julho de 2018.

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 154898 Nr: 3512-94.2017.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Xavier de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16249/O

 Processo n.º 3512-94.2018.811.0007Código1548985ª Vara.(...) Desta 

forma, deverá o reeducando cumprir integralmente o disposto no artigo 

115, da LEP, bem como: I – informar e comprovar em juízo o endereço de 

residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço; II – 

recolher-se em sua residência no período noturno até as 20h, podendo 

sair para o labor no dia seguinte após as 06h; III – permanecer na Comarca 

de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização 

judicial; IV – comparecer em Juízo, nesta comarca, MENSALMENTE, para 

informar e justificar suas atividades. Desde já, DETERMINO que seja o 

reeducando cientificado que as condições estabelecidas poderão ser 

modificadas, podendo até mesmo haver a regressão para o regime mais 

rigoroso no caso de descumprimento de qualquer das condições 

aventadas. Por fim, considerando que o reeducando encontra-se 

segregado, DETERMINO a expedição de Alvará de Soltura, devendo o 
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mesmo ser colocado em liberdade, desde que por outro crime não esteja 

preso. REMETA-SE uma cópia do novo cálculo de pena ao reeducando. 

INTIMEM-SE, a vítima e os familiares da vítima da presente decisão, se for 

o caso. DÊ-SE ciência ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às providências. Alta Floresta/MT, 05 

de julho de 2018.Milena Ramos de Lima E. Souza ParoJuíza de Direito, em 

Substituição Legal

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002028-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI BALSAS OAB - SP329514 (ADVOGADO)

ADAUTO SILVA EMERENCIANO OAB - SP163405 (ADVOGADO)

BRUNO COSTA DE PAULA OAB - SP247595 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UTA - UNIAO DAS FACULDADES DE GUARANTA DO NORTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002028-90.2018.8.11.0007. AUTOR: 

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA RÉU: UTA - 

UNIAO DAS FACULDADES DE GUARANTA DO NORTE Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, em razão de entender que se 

trata o presente feito de matéria unicamente de direito. Cite-se o réu, com 

a faculdade do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, para 

contestar a ação no prazo de 15 dias, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados pela autora, conforme disposto nos 

artigos 334 e 344 do Novo Código de Processo Civil. Por fim, Insta delinear 

que de acordo com o CPC o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

deverá ser avaliado sob a nomenclatura das “Tutelas Provisórias”. Pela Lei 

13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e 

tutelas de evidência, sendo que as primeiras pressupõem a existência de 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 e ss., 

NCPC), enquanto as últimas prescindem de tal análise, sendo cabíveis nos 

hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 311. No vertente caso, não 

vislumbro, até mesmo pela ausência de alegação da parte requerente 

neste sentido, qualquer perigo de dano a bem jurídico ou risco ao 

resultado útil do processo, razão que leva a crer que o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela assume o caráter de tutela de evidência 

nesta nova ordem jurídica processual. Assim, cumpre-nos averiguar se o 

pedido em voga encontra cabimento nas previsões legais dos incisos do 

art. 311 do CPC, bem como verificar se poder-se-á decidir acerca da 

concessão da tutela provisória liminarmente. Então vejamos: “Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - 

ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Pois 

bem. Nos termos do parágrafo único acima colacionado, apenas nas 

hipóteses dos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente. Uma vez que 

o caso em tela não versa sobre pedido reipersecutório, inaplicável é o 

inciso III. A mesma sorte se dá quanto à incidência da hipótese prevista no 

inciso II, pois não há qualquer documentação que demonstre o uso da 

marca registrada ou expressão “UNIFLOR” de forma indevida pela parte 

Ré. Desta feita, é incabível a análise do pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela de forma liminar, pela limitação imposta pelo §1º do Art. 311. 

Ademais, foge do espírito do Código a concessão de medidas contra 

qualquer uma das partes sem que antes lhe seja oportunizada sua 

manifestação (art. 9º, Normas Fundamentais), sendo a únicas exceções 

as: i) tutelas de urgência (art. 300); ii) as hipóteses dos incisos II e III das 

tutelas de evidência (art. 313); e a decisão do art. 701. Sendo assim, 

POSTERGO a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para 

após a apresentação de resposta da Requerida. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001527-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENONE TEIXEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001527-39.2018.8.11.0007 HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP BENONE TEIXEIRA COSTA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da 

CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do exequente para manifestação nos presentes autos acerca 

da certidão negativa ID 13955308, bem como para indicar o atual endereço 

do executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro 

o presente. Alta Floresta, 6 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000091-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES BARROS MARTINS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOX CONTAINER MONTADORA LTDA - ME (RÉU)

BLACK CONTAINER FRANQUIAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DAU FILHO OAB - RS67983 (ADVOGADO)

PEDRO CANISIO WILLRICH OAB - RS22821 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000091-79.2017.8.11.0007 HERMES BARROS MARTINS FILHO 

BOX CONTAINER MONTADORA LTDA - ME e outros IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da 

CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 6 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141474 Nr: 3780-85.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Adelaide da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, 

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140656 Nr: 3303-62.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Vieira Neto

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

DPVAT S/A

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

OAB:MT/16.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Vistos. Trata-se de “Ação de Cobrança de Diferença de Seguro 

Obrigatório DPVAT” ajuizada por José Alves Vieira Neto em desfavor da 

Seguradora Líder – DPVAT, aduzindo, em breve síntese, que tem direito a 

complementação do seguro obrigatório decorrente do acidente sofrido. 

(...) É o relatório. Fundamento e decido. Como se sabe, é dever da parte 

manter seu endereço atualizado nos autos, e o autor deixou de fornecer 

seu novo endereço. Por outro lado, determina o art. 274, parágrafo único, 

do CPC, que as intimações dirigidas no endereço declinado na inicial 

presumem-se válidas. Vejamos: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro 

modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes 

legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, 

se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de 

secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas 

ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.” Assim, tendo em vista que a parte autora, conforme certidão 

do oficial à fl. 80, não reside mais no endereço indicado nos autos, e 

ainda, sequer seu patrono consegue localiza- lo (fl.86), resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito. 

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, eis que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 2154-75.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT, Rita Paschoalina de 

Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Fontoura Baganha - 

OAB:MT 13.050, Dianarú da Silva Paixão - OAB:OAB/MT 10105, 

Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT

 Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 24/07/2018 às 07h00 no Hospital Cristo Redentor, 

localizado na Rua F, com o médico perito Dr. Tavico Cezar Arendt, bem 

como para que providencie a notificação da parte autora para comparecer 

na data e local da perícia munido(a) de documentos pessoais, nomes de 

medicamentos que faz uso e exames médicos que possua capazes de 

embasar ou colaborar na determinação da alegada condição de saúde.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 2154-75.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT, Rita Paschoalina de 

Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Fontoura Baganha - 

OAB:MT 13.050, Dianarú da Silva Paixão - OAB:OAB/MT 10105, 

Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT

 Intimação do Procurador da parte requerida acerca da perícia médica 

designada para o dia 24/07/2018 às 07h00 no Hospital Cristo Redentor, 

localizado na Rua F, com o médico perito Dr. Tavico Cezar Arendt.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISLA JULIANY DE MELO OAB - MT17443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001447-75.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ROSA MARIA DE CASTRO RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Trata-se de 

ação nominada de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito, para 

Desconstituição de Contrato c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada 

por ROSA MARIA DE CASTRO em face do ITAÚ UNIBANCO S. A. Entre um 

ato e outro, as Partes celebraram acordo, conforme termo de ID. 

13993147. Após, os autos vieram-me conclusos para sentença. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo celebrado entre as partes (ID 13993147), o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código 

de Processo Civil. Inexiste condenação ao pagamento de custas 

processuais, ademais, quanto aos honorários advocatícios, cada parte 

deverá arcar com as despesas de seus respectivos advogados. Após o 

trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, observando-se as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 04 de julho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 1/2018/DF - II PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE JUIZ LEIGO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS – 2018

* O Edital n° 1/2018/DF completo encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL nº 5/2018/DF - Torna público o RESULTADO FINAL do I Processo 

Seletivo para Recrutamento dos Interessados no Serviço Voluntário de 

Agente Comunitário de Justiça e Cidadania (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) – da 

Comarca de Barra do Garças, MT

* O Edital n° 5/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278908 Nr: 6578-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFBdO, ECBdO, Lourivaldo Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karina Badia Batista
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora/inventariante, através de seu advogado, para 

comparecer ao balcão desta secretaria para assinar Termo de 

Compromisso emitido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265557 Nr: 16528-27.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdAS, FHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alline Ferreira dos Santos - 

OAB:35717/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.CITEM-SE os Requeridos, nos endereços declinados na inicial, e 

INTIME-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

2.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Não havendo a composição, voltem-me os autos conclusos para 

saneamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216094 Nr: 521-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdJBdM, JBAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.ACOLHO o parecer ministerial de fls. 72/73 e, por conseguinte, DESIGNO 

audiência de instrução PARA O DIA 11 DE SETEMBRO, às 14h15min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), na qual serão colhidos os depoimentos 

dos requerentes, da requerida, realizada a oitiva do menor MÁRIO 

GABRIEL MORAES e oitiva das testemunhas. Devendo as partes 

apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225157 Nr: 5981-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Alves Casemiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neudi Pedro Manfroi Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo VALDECY 

ALVES CASEMIRO em face de NEUDI PEDRO MANFROI JÚNIOR.

2. À fl. 33, o exequente informa o pagamento da dívida. Ademais, requer a 

extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 33, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

6. CUSTAS pelo executado. Honorários advocatícios conforme estipulado 

no item 5 da decisão de fl. 25.

7. DETERMINO o desentranhamento dos títulos e a respectiva entrega ao 

executado.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232843 Nr: 11096-61.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neudi Pedro Manfroi Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecy Alves Casemiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

40/41, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2.Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. FIXO honorários 

na quantia de 10% do valor da causa a serem dividos igualmente entre os 

advogados das partes, uma vez que não foram estiputalado valores no 

acordo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271458 Nr: 1932-04.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCN

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a implantação do Projeto Oficina de Parentalidade e 

Divórcio (Pais e Filhos), que ocorrerá no dia 22 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 13h (MT), na Escola Interativa Coopema, situada na Rua 

Independência, nº 2742, Bairro Cristino Cortes, CANCELO a audiência de 

conciliação designada à fl. 33 e DETERMINO sejam as partes intimadas 

para comparecerem no referido evento, na companhia dos filhos menores 

com idade igual ou superior a 06 (seis) anos.

2. As partes deverão comprovar nos autos a participação no mencionado 

Projeto.

3. Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes para audiência de 

conciliação/mediação, a qual DESIGNO PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 14h00min (MT), observando-se os demais termos da decisão de 

fls. 32/33.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 209790 Nr: 9447-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte Carneiro Leão Júnior, Elaine Marina Carneiro, 

Vera Lucia Carneiro Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Laerte Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte inventariante para 

esclarecer quem são Tereza Souza Leão e José Luiz Ferreira, fls.15/16 e 

20, uma vez que aparentemente não possuem relação com o caso, no 

prazo de 10 (dez) dias.

2.Com relação à suposta união estável havida entre o falecido e a senhora 

Tomazia Souza Leão mesmo após o divórcio, INDEFIRO o pedido de 

realização de audiência de instrução e julgamento de fl.216, porque 

incabível na espécie, e FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para o ajuizamento 

de demanda específica pelo inventariante e demais interessados, sob 

pena de análise das impugnações apenas levando em conta as provas 

documentais já juntadas nos autos, em atenção ao princípio pela primazia 

pela resolução do mérito.

3.Por consequência, por se tratar de questão prejudicial, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o encerramento da ação 

para reconhecimento de união estável, caso seja ajuizada.

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278908 Nr: 6578-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFBdO, ECBdO, Lourivaldo Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karina Badia Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de inventário da falecida KARINA BADIA BATISTA.

2.NOMEIO como inventariante o filho JEAN FELLYPHE BATISTA DE 

OLIVEIRA, a ser representado por seu genitor Sr. LOURIVALDO SOUSA 

DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 617, IV, CPC/15, que deverá ser intimado 

para prestar compromisso em 5 (cinco) dias e as primeiras declarações 

nos 20 (vinte) dias subsequentes, observando-se os incisos do art.620, 

CPC/2015 (art.617, parágrafo único, CPC/2015).

3.Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observando-se o 

disposto no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259, CPC/2015 (art.626, §1º, CPC/2015).

4.Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, CPC/2015).

5.Após, venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, 

art.627, §1º, CPC/2015, e, se for o caso, determinar a avaliação dos bens.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170414 Nr: 2771-05.2013.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Maria Sousa Silva, João da Silva, Anilto da Silva 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 Vistos.

1.CUMPRA-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA, ARQUIVANDO-SE OS 

AUTOS.

2.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94666 Nr: 8445-03.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Maria Sousa Silva, Maria Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eva Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166, João 

Conceição Neves - OAB:MT 14.897, Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:, Weliton Marcos Rodrigues 

de Oliveira - OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 Vistos.

1.CUMPRA-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA, ARQUIVANDO-SE OS 

AUTOS.

2.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217141 Nr: 1103-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Vistos.

1.CUMPRA-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA, ARQUIVANDO-SE OS 

AUTOS.

2.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81239 Nr: 4595-72.2008.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CUMPRA-SE a decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225149 Nr: 5976-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver - 
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OAB:MT 18.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 Vistos.

1.Intimada, a parte embargada não especificou as provas que pretende 

produzir, e sim fez um remendo na petição inicial, o que não é admitido 

devido a estabilização da demanda após o saneador (art.329, II, 

CPC/2015).

2.O embargado, por seu turno, pleiteou pelo julgamento antecipado da lide.

3.Tendo em vista tal panorama, verifico que o feito não carece de 

instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas 

suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos 

termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

4.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 48790 Nr: 698-41.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CALVERT - 

OAB:131994-E/OAB/SP, Fábio Sales Vieira - OAB:11.663, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798/MT

 Vistos.

1.Já tendo sido homologado o acordo e transitado em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, resguardado o direito dos peticionantes, 

fls.222/224, cobrarem os honorários na via que entenderem mais 

adequada.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47832 Nr: 432-54.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL KUK FAZIO - 

OAB:222488/SP, Fábio Sales Vieira - OAB:11.663, LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI - OAB:6525/MT, MARCELO HAJAJ MERLINO - 

OAB:173974/SP, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Já tendo sido homologado o acordo e transitado em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, resguardado o direito dos peticionantes, 

fls.841/843, cobrarem os honorários na via que entenderem mais 

adequada.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261374 Nr: 13843-47.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Melhor se faz o exame da prescrição por ocasião julgamento, uma vez 

que o mérito, qual seja, reconhecimento ou não da existência de relação 

contratual válida entre as parte é questão prejudicial.

2.Nesses termos, verifico que o feito não carece de instrução probatória, 

sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos 

autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36888 Nr: 777-88.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício de Souza Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabeth Martins Belmonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 447.

2. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 2886-31.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Pereira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barros da Silva, Eduardo Goes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Silva Vilela - OAB:MT 

15.212, Márcia Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Márcia Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 

1.6043, Robson da Silva Carvalho - OAB:MT 16.588

 Vistos.

1. DEFIRO os pedidos de fls. 275/276.

2. PROCEDA-SE a inclusão dos nomes dos devedores nos órgãos de 

restrição ao crédito, bem como à restrição de veículos em nome dos 

executados (apenas transferência - RENAJUD).

 3. Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias.

4. Na sequência, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37560 Nr: 874-88.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domicio Clemente de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - OAB:SP/ 

21.585, Jack Izumi Okada - OAB:OAB/SP 90.393, TAKECHI IUASSE - 

OAB:11186/6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 281.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237336 Nr: 14330-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Gonçalves Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 
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OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayná Maria de Sousa 

Santos - OAB:MT 16.065

 Vistos.

1.Cuida-se de ação de reintegração de posse. A liminar foi indeferida, 

fl.30. Citado, o réu apresentou contestação, tendo arguido preliminares de 

inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e, ainda, pedido a 

extinção do feito, por ausência de comparecimento do autor na audiência 

conciliatória, bem como a aplicação de multa, fls.56/65. Intimado, o autor 

juntou impugnação, refutando as teses defensivas e reiterando o pedido 

inicial, fls.120/124.

2.É O RELATÓRIO. DECIDO.

3.Demasiadamente genérica a preliminar de inépcia. Da petição inicial e de 

sua emenda, esta última dizendo respeito unicamente à correção do imóvel 

litigioso, consegue-se verificar com clareza o pedido e a causa de pedir, 

estando absolutamente clara.

 4.REJEITO-A, portanto.

5.De igual modo, não merece acolhimento a preliminar de inexistência de 

interesse de agir, pois, diversamente do alegado na defesa, já na primeira 

linha da petição inicial o autor se diz “possuidor” do lote vindicado, e não 

proprietário, de modo a configurar patente o interesse em buscar a tutela 

possessória para reaver o bem para si. Por outro lado, a comprovação da 

posse é questão de mérito, a ser devidamente perquirida por ocasião da 

sentença (teoria da asserção).

6.AFASTO, pois, a preliminar de ausência de interesse de agir.

7.Por falta de previsão legal, INDEFIRO o pedido extinção da ação em 

decorrência do não comparecimento do requerente na audiência de 

conciliação. Não obstante, APLICO-LHE multa de 1% sobre o valor da 

causa, que será revertida em favor do Estado (art.334, §8º, CPC/2015).

8.Não havendo mais preliminares e nem tampouco vícios processuais a 

serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

9.INTIMEM-SE as partes para especificarem fundamentadamente as 

provas que pretendem produzir, sob pena de indeferimento/preclusão, no 

prazo de 10 (dez) dias.

10.Decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78334 Nr: 1823-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco - Agência 

3292-1, J. Bueno e Mandaliti Sociedade de Advogados - JBM Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéias Delatore da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:13604-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:Oab/ SP 126.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Outrossim, DEFIRO o pedido de restrição via Renajud (apenas 

transferência).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 723 Nr: 775-65.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA CAIAPÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de 556-v e DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição 

(art. 921, III, §1º, CPC/2015).

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262971 Nr: 14858-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de ação de alimentos ajuizada por RAYLANE DOS SANTOS 

FÉLIX em face de RUI GALVÃO DO NASCIMENTO JÚNIOR, onde é 

pleiteada a prestação alimentícia no equivalente a 50% do salário mínimo. 

Documentos às fls.12/18. Deferidos alimentos provisórios, fl.19, o réu foi 

citado pessoalmente, fl.21, porém não apresentou defesa, fl.23. Após, os 

autos me vieram conclusos.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Inicialmente, DECRETO a revelia do requerido, tendo em vista que não 

apresentou contestação, embora citado.

4. Consoante lição do escólio de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves , 

“alimentos é o conjunto de meios materiais necessários para a existência 

das pessoas, sob o ponto de vista físico, psíquico e intelectual”.

5. Na hipótese dos autos, é escorreita a procedência do pedido, já que foi 

comprovada a paternidade do requerido (fl.18) e ele, citado, não 

apresentou nenhum fato ou fundamento capaz de afastar a pretensão 

autoral.

6. Ademais, o valor pleiteado a título de alimentos (50% - cinquenta por 

cento do salário mínimo), mostra-se razoável e proporcional com as 

despesas básicas das crianças na idade da autora.

DISPOSITIVO.

 7. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora e, por consectário, CONDENO o 

requerido RUI GALVÃO DO NASCIMENTO JÚNIOR no pagamento de 

pensão alimentícia mensal no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo a título de pensão alimentícia à adolescente RAYLANE DOS 

SANTOS FÉLIX e CONFIRMO a decisão que fixou os alimentos provisórios, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

8. CONDENO o requerido no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

fundamento no artigo 85, §8º, do CPC/2015.

 9. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE o cumprimento de todas as determinações e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92550 Nr: 6360-44.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinez Pereira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁUREA AMÉLIA DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 5185, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1.Havendo controvérsia referente aos cálculos, REMETAM-SE os autos ao 
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contador judicial, a fim de que proceda à atualização do débito de acordo 

com os parâmetros da sentença.

2.Realizados os cálculos, INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias.

3.Decorridos os prazos, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249043 Nr: 5573-34.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADESIO TAVARES DE FREITAS

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 02 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 14h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 334, do CPC/2015. Intime-se o autor por meio de seu 

advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192300 Nr: 11891-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE T BRUNCK CIA LTDA ME, Jorge 

Teixeira Brunck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Cristina Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Teixeira Guimarães - 

OAB:21665-0/MT, MANOELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:22280O

 Vistos.

1.Constatada a existência de bloqueio sob o protocolo 20160003169729 

(anexo), INTIME-SE o exequente para se manifestar acerca da alegada 

impenhorabilidade, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.Após, conclusos para decisão com urgência. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274666 Nr: 3880-78.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metalúrgica Hidroaço Ltda, Júnior Cesar Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:56918

 VISTOS.

1. RECEBO os embargos para discussão, entretanto, NEGO-LHES o efeito 

suspensivo, uma vez que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela provisória de urgência, tampouco está garantido o 

juízo por penhora ou caução, nos termos do art. 919, §1º, CPC/2015.

2. INTIME-SE o Embargado para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 919, §1º, CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18878 Nr: 544-96.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOGÁS S/A IND. E COM., ONOFRE QUINAN, 

BYRIO QUINAN, SYRIO QUINAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CALDAS - 

OAB:3903-GO

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de fls.336/337.

2.PROCEDA-SE à transferência dos valores constritos para o exequente 

e, na sequência, INTIME-SE-O para requerer o que entender cabível, 

apresentando desde logo planilha atualizada do débito.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84335 Nr: 7566-30.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Smith 

Robert Barreni - OAB:42943/PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.A atualização da execução é obrigação da parte, principalmente em se 

tratando de uma instituição financeira do parte da exequente. Já tendo 

decorrido lapso temporal muito superior ao pleiteado à fl.174, FIXO o prazo 

de 05 (cinco) dias para apresentação de planilha de cálculo.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1074 Nr: 1068-98.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antônio Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Roberto Freitas Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO PEDRO JÚNIOR - 

OAB:13.003/PR, Caio Sérgio Bressan - OAB:MT 2736

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido constante do item 1, fl.361. CUMPRA-SE conforme 

requerido.

2.Quanto ao pleito do item 2, incialmente DETERMINO seja oficiado ao 

MTPREV solicitando informações quanto ao recebimento de pensão pelo 

executado. FIXO o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

3.Com resposta nos autos, conclusos pra aferir a possibilidade penhora, 

que, pela lei, só é admitida no que ultrapassar 50 salários mínimos (art.833, 

§2º, CPC/2015), regra relativizada pela jurisprudência somente em 

situações excepcionalíssimas (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215848 Nr: 375-50.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson Nolasco 

Guimarães Filho, Luciene Candida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jacir Scartezini - OAB:7323 OAB-SC, Marçal 

Marcellino da Silva Neto - OAB:5865 OAB-PA

 Vistos.

1. Cuida-se de embargos à execução, na qual o embargante discute a 

invalidade de encargos financeiros em Cédulas de Crédito que lastreiam a 

execução autuada sob o CÓD.206392. Ao final, além do reconhecimento 

da carência da ação por suposta “inexecutibilidade dos títulos e 

impossibilidade jurídica do pedido”, requer o reconhecimento de nulidade 

de cláusulas contratuais.

2. Deferido o pedido de efeito suspensivo, fl.21, na sequência o 

embargado apresentou impugnação, fls.23/31, arguindo a incorreção do 

valor da causa, a título de preliminar. No mérito, sustenta que a mora é ex 

re e a validade dos encargos financeiros estipulados contratualmente.

3. O embargante apresentou o débito incontroverso, fls.43/86, e, após, os 

autos vieram-me conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Segundo o art.292, II, CPC/2015, na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao 

do ato ou o de sua parte controvertida.

6. Dito isso, verifica-se que, no caso, o valor da causa deve ser no mínimo 

a diferença entre o valor da execução, R$ 3.975.767,76 e R$ 125.239,69, 

este último o quantum que o executado entende devido, fl.44, resultando 

em R$ 3.850.528,07.

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CORRIJO o 

valor da causa para R$ 3.850.528,07 (três milhões oitocentos e cinquenta 

mil quinhentos e vinte e oito reais e sete centavos).

8. Por consequência, DETERMINO ao embargante o recolhimento das 

custas processuais correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, com consequente extinção do 

processo (arts.290 c/c 292, §3º, CPC/2015).

9. Decorrido o prazo fixado, conclusos para a finalização do saneamento. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206392 Nr: 7386-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson 

Nolasco Guimarães Filho, Luciene Candida Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CUMPRA-SE a decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 2769-79.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Lima Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Jesus Zaniboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorivaldo Cardoso - OAB:2091, 

WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, art.523, 

CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259315 Nr: 12418-82.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Heimar Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 50/51 e DETERMINO seja a parte autora intimada 

para juntar aos autos cópia das hipotecas e dos respectivos contratos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual para que se manifeste, 

também em 15 (quinze) dias.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 14785 Nr: 399-74.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. MARTINS COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido de fl.228, haja vista que foi dado prosseguimento à 

execução pelo credor, mediante requerimento de nova penhora.

2.Tendo em vista o pleito de fls.222/223, a fim de evitar o desgaste 

decorrente das várias tentativas infrutíferas de constrição, INTIME-SE o 

Estado para requerer o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

3.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 638 Nr: 183-55.1995.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SÁVIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.R.MORAIS FREITAS & CIA LTDA, LUIS 

RENATO MORAIS FREITAS, Suely de Coelho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de fl.227. EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente 

para a liberação dos valores bloqueados via Bacenjud, fl.217.

2.FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para o exequente apresentar planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender cabível.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60548 Nr: 3699-97.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda, Aldo Roberto 

Rezende Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. G. DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BERTUCCI - 

OAB:12666-MT, Liliane Ferreira Sousa - OAB:14817, Rodrigo Tauil 
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Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira de Arbués 

Filho - OAB:MT 2735-A

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido de fl.191, porque a sentença terminativa já transitou 

em julgado. CUMPRA-SE-A integralmente, expedindo-se o necessário.

 2.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95928 Nr: 843-24.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Wilson Sales Belchior - OAB:17.314/PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP, Aparecido Martins Patussi - OAB:9198-A OAB/MS, 

MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO - OAB:278.980 - SP, Sergio 

Schulze - OAB:SC 7.629

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES em face de BANCO FINASA S/A.

2. À fl. 209 foi determinada a intimação pessoal para parte exequente para 

dar prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono da 

causa, conforme preceituado no art. 485, inciso III, do CPC.

 3. Conforme consta em certidão de fl. 213, embora devidamente intimado, 

a parte exequente quedou-se inerte.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando a inércia da parte exequente que, após a intimação 

pessoal para dar prosseguimento no feito, deixou de praticar atos que lhe 

competia, caracteriza-se o abandono do feito, o que acarreta sua 

extinção, sem resolução do mérito.

6. Dessa forma, diante do manifesto desinteresse da exequente pelo 

regular andamento do feito e, considerando que o processo não pode se 

eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. CUSTAS pelo exequente.

9. Expeça-se o necessário.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178275 Nr: 134-47.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bihain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ØJULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

33.Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

devendo ser suportados à razão de 60% (sessenta por cento) pela autora 

e 40% (quarenta por cento) pelo requerido, devendo o quantum ser 

aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. 

No que diz respeito à requerente, uma vez que beneficiária da assistência 

judiciária gratuita (fl. 60), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, 

que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações da requerente.34.SEM CUSTAS em relação ao Município, 

conforme artigo 3º da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da CNGC - 

Foro Judicial).35.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o valor da 

condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, 

III, CPC/2015).36.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 37.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281514 Nr: 8040-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stella Maris Lacerda Vieira, José Vieira Junior, Paulo 

Sillas Lacerda, MARYLAND SANCHES LACERDA, Lillian Sanchez Lacerda 

Morais, Edward Robinson Lacerda, Wesley Sanchez Lacerda, Wendell 

Sanchez Lacerda, Mirian Sanchez Lacerda Golembiouski, Cláudia Pereira 

Soares Sanchez Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária para o recebimento 

de valores deixados em nome da Srª. Elizabeth Sanchez Lacerda, falecida 

em 15/07/1996, referente ao Título Precatório Requisitório de Pagamento 

de Verbas Trabalhistas nº12/1991, depositados em conta da Secretaria de 

Educação do Estado de Mato Grosso, totalizando o montante de 

R$140.616,79 (cento e quarenta mil seiscentos e dezesseis reais e 

setenta e nove centavos).

2. RECEBO o feito para processamento e, DETERMINO que OFICIE-SE a 

Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

representante legal, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que informe à este 

Juízo os valores depositados em nome da de cujus, Srª. Elizabeth 

Sanchez Lacerda, oriundos do Precatório 12/1991 e objeto de composição 

nos autos do Mandado de Segurança nº806/1987, que se encontram 

vinculados em conta da respectiva Secretaria, de acordo com os extratos 

anexos.

3. Após, INTIME-SE pessoalmente a Fazenda Pública Estadual, através de 

seu representante legal, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestação de eventual interesse no feito.

4. Por fim, cumprida as deliberações anteriores, OUÇA-SE o Ministério 

Público, nos termos do art.721, do CPC.

5. DEFIRO o pedido de recolhimento de custas processuais ao final.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170099 Nr: 2381-35.2013.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o retorno dos autos da Instância 

Superior e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar as partes, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, querendo, 

requeiram o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235074 Nr: 12804-49.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Sousa Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 
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Grosso-INSS - OAB:

 (...) 6.Destarte, os honorários periciais devem ser arcados pela parte 

requerida.7.Nessa esteira, como perito NOMEIO o médico Dr. JOSÉ LUIZ 

LAURO, CRM/MT 1537, podendo ser encontrado na Rua Independência, nº 

665, Centro, nesta urbe. 8.INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 15 

(quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).9.INTIME-SE o perito nomeado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem 

como apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2º, 

CPC/2015).10.Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para 

ulterior deliberação.11.No caso de aceitação da nomeação e 

apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte demandada, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias deposite os valores relativos aos honorários, 

sob pena de preclusão.12.Efetuado o depósito dos valores relativos aos 

honorários periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com 

cópia dos quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato o mais breve possível.13.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.14.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE vista às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.15.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199997 Nr: 3756-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Fernandes de Jesus Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por NILVA FERNANDES DE 

JESUS SOUZA em face do INSS.

2. O Requerido impugnou o valor fixado a título de honorários periciais (fl. 

84).

3. Após, os autos vieram-me conclusos.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Em análise à impugnação de fl. 84, relativa ao valor fixado a título de 

honorários periciais na decisão de fls. 74/76, cabe salientar que a 

Resolução nº. 232-CNJ, de 13.07.2016, disciplina em seu artigo 1º o que 

segue:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de 

responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados 

na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 

3º, II, do Código de Processo Civil.”

6. Logo, é clarividente que os valores constantes na tabela do CNJ dizem 

respeitos aos casos em que a perícia deve ser arcada pela parte que é 

beneficiária da justiça gratuita, fato que por certo não se amolda ao 

presente feito.

7. No caso dos autos, a prova pericial ficou a encargo do Requerido (fls. 

74/76), que frise-se, não apresentou nenhum documento hábil para 

contrapor a proposta apresentada e, tão pouco é beneficiário da justiça 

gratuita, haja vista se tratar de Autarquia.

8. Além disso, cabe ao Requerido a demonstração de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do Autor, conforme art. 373, II, 

CPC/2015.

9. Desta feita, levando-se em consideração a complexidade da matéria, o 

grau de zelo, especialização necessária e o tempo de estudo exigido para 

a prestação do serviço, entendo coerente e dentro dos patamares o valor 

fixado na decisão de fls. 74/76, motivo pelo qual INDEFIRO a impugnação 

de fl. 84.

10. Diante disso, INTIME-SE o Requerido para que deposite os valores 

relativos aos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão da prova pericial.

11. Após, CUMPRA-SE, integralmente os demais itens da decisão de fls. 

74/76, levando-se em conta os quesitos já apresentados pelas partes.

12. Expeça-se o necessário.

13. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165111 Nr: 7068-89.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilvane Barbosa, Edson Carlos Vilela 

Barbosa, Elvano Barbosa de Oliveira, Erlan Vilela Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do erro material na decisão de fl. 157, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para retificar o item 4, que passar a ter a seguinte redação:

 “4. Proceda-se a baixa da averbação da penhora da matrícula do imóvel 

nº 51.037 AV 02 e R.03 (fl. 91), junto ao CRI local”.

 2. RATIFICO os demais itens, os quais permanecem inalterados.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237207 Nr: 14273-33.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHSS, HSS, LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. As partes extrajudicialmente entabularam acordo, suplicando ao final 

pela homologação e extinção do feito, conforme consta das folhas 04/05 e 

verso.

2. Isto posto, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO por sentença judicial os termos acordados às 

folhas 04/05 e verso, para que surtam os jurídicos e Legais efeitos, 

declarando extinta a ação de conhecimento, com o julgamento do mérito.

3. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 98 e 98 e incisos do 

Código de Processo Civil. Após o Trânsito em julgado, arquivem-se, 

observadas as formalidades legais.

 4. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276670 Nr: 5191-07.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. Ferreira Carmo, Hildeson Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO AUGUSTO 

SANTOS DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

5191-07.2018.811.0004, Protocolo 276670, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268401 Nr: 18311-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. Ferreira Carmo, Said Hamida Carvalho, 

Hildeson Ferreira do Carmo, Suhaila Abder Rahim Mohammd, Raifa Ribeiro 

Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/0, ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA 
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FILHO - OAB:5751/O, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO AUGUSTO 

SANTOS DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

18311-54.2017.811.0004, Protocolo 268401, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206388 Nr: 7382-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

7382-30.2015.811.0004, Protocolo 206388, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251683 Nr: 7457-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Laura Beatriz Alves 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

SALDANHA FARIAS, para devo lução dos autos nº 

7457-98.2017.811.0004, Protocolo 251683, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280933 Nr: 7724-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA BARBOSA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Simões de Faria - 

OAB:21760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181067 Nr: 3247-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Marques Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 70, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca da consulta realizada via Renajud e anexada às fls. 71/72.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91305 Nr: 5144-48.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG Veículos e Transportes Ltda, Gilmar José 

Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Tendo em vista a sentença que julgou improcedente os embargos à 

execução (Cód.: 152759), INTIME-SE a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, III, CPC/2015.

2.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152759 Nr: 3731-29.2011.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG Veículos e Transportes Ltda, Gilmar José Schafer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 22.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015, e 

consequentemente:i)REDUZO os juros remuneratórios pactuados para o 

período de normalidade contratual ao percentual de 2,16% 

a.m.ii)MANTENHO a capitalização de juros.iii)CONDENO o banco requerido 

na restituição de eventual valor pago a maior pela parte autora, devendo 

incidir juros de mora no percentual de 1% a.m a contar da citação (art.405, 

CC) e correção monetária a partir do desembolso pelo IPCA, ressalvando a 

possibilidade de compensação.23.Haja vista a sucumbência mínima da 

parte autora, CONDENO o banco requerido no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% 

sobre o proveito econômico (art.85, §2º, CPC/2015).24.TRANSLADE-SE 

cópia dessa decisão para os autos principais - Cód. 91305, em 

apenso.25.Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe.26.Expeça-se o 

necessário.27.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267262 Nr: 17506-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria da Silva Campos - 

OAB:OAB/MT 17592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 Vistos.

 1. ABRA-SE vista ao representante do Ministério Público para que se 

manifeste pelo prazo legal, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015.
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2. Após voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280772 Nr: 7625-66.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTdS, MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da leitura conjunta dos artigos 516, inciso II e 531 § 2º, ambos do 

CPC/2015, o cumprimento de sentença deverá ser processado no juízo 

que analisou a fase de conhecimento, que neste caso, o juízo da 1ª Vara 

Cível desta Comarca.

 2. Neste sentido, vislumbra-se competência funcional, portanto absoluta, 

sendo competente para processar o cumprimento de sentença àquele 

juízo.

3. Desta forma, DETERMINO a redistribuição ao Juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca.

4. PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281237 Nr: 7867-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelateria Comércio Eireli - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Mourão Borges, Adrielly Amaral de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194823 Nr: 430-35.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Borges, Eurides David Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Caldas Rodrigues - 

OAB:MT 18.838

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

Mato Grosso - OAB:

 27.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para CONDENAR O 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O ESTADO DE MATO GROSSO na 

obrigação de fazer consistente em fornecer do tratamento, a nível 

domiciliar (Home Care), com visita médica semanal, fisioterapeuta diária, 

acompanhamento por fonoaudióloga e terapeuta ocupacional uma vez por 

semana, bem como assistência social, insumos e demais utensílios 

clínicos, a requerente MARIA JOSÉ BORGES enquanto durar o seu 

tratamento, sob pena de bloqueio via Bacenjud.28.RATIFICO a antecipação 

de tutela deferida às fls. 50/54 e 114/116. 29.Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.30.SEM CUSTAS, uma vez que não são devidas pelo Estado e 

pelo Município, conforme artigo 3º da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 

da CNGC - Foro Judicial).31.Tendo em vista o disposto no art. 496, §4º,II, 

CPC/2015, DEIXO de encaminhar os autos ao Tribunal de Justiça para 

reexame necessário da sentença, visto que fundada em jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, o que já foi inclusive objeto de decisão pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça (Ap 

35005/2014, Ap 18862/2014 e Ag no Resp. 690.353). 32.CIÊNCIA ao 

Ministério Público. 33.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 34.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280876 Nr: 7700-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaura Ferreira Morato Sobrinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279727 Nr: 7054-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAI LUCAS SOARES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 25/26, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 
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notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 25/26) o Requerido continuou 

inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo HONDA BROS 160 

ESDD, cor PRETA, ano/modelo 2016/2016, chassi: 9C2KD0810GR43967, 

PLACA QBM7453, renavan 01085464803 conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280569 Nr: 7498-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Nazaré Araújo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 21/21-verso, caracterizando, portanto, inércia do 

requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 21-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo TOYOTA COROLLA 

XEI 1.8 FLEX, cor PRETA, ano/modelo 2009/2010, chassi: 

9BRBB48E7A5097186, renavam: 174869886, PLACA: NPO5688, conforme 

descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281034 Nr: 7785-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de 

Moraes Carvalho, Maria Aparecida de Morais, Eleaci Maria de Moraes 

Cavalcante, Leonardo de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153712 Nr: 5090-14.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Barbosa Monteiro Junior, Ademar 

Jose Monteiro, Tiago Barbosa Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everson Raimundo dos 

Santos - OAB:18.204/GO

 Processo nº 5090-14.2011 – Código 153712

Vistos.

Trata-se de ação penal em que o Ministério Público imputa a Osvaldo 

Barbosa Monteiro Junior, Ademar José Monteiro e Tiago Barbosa Monteiro 

a conduta delituosa descrita no artigo 34, parágrafo único, inciso III da Lei 

9.605/98.

A denúncia foi recebida no dia 10.01.2017, decisão de fl. 90/91.

Tiago Barbosa Monteiro apresentou resposta à acusação as fls. 107/109. 

Na oportunidade, requereu o reconhecimento da prescrição.

Ademar José Monteiro apresentou resposta à acusação as fls. 119/126. 

Pugnou, em apertada síntese, pelo reconhecimento da prescrição.

Osvaldo Barbosa Monteiro Junior, por sua vez, apresentou resposta à 

acusação as fls. 132/135, requerendo, outrossim, o reconhecimento da 

prescrição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo não 

reconhecimento da prescrição e a designação de audiência de instrução e 

julgamento, pois ausentes os requisitos para absolvição sumária, fls. 

140/142.

É o relatório.

O Ministério Público imputa aos réus o crime descrito no artigo 34, 

parágrafo único, inciso III da Lei 9.605/98, cuja pena máxima é de 03 (três) 

anos.

 Conforme dispõe o artigo 109 do Código Penal, a prescrição corre pelo 

máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se 

que prescreve em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 02 

(dois) e não ultrapassa 04 (quatro) anos.

Assim, analisando os autos, verifica-se que os fatos ocorreram em 

07/09/2010, tendo sido recebida a denúncia no dia 10.01.2017, 

transcorrendo menos de 07 (sete) anos. Assim sendo, certo de que o 

recebimento da denúncia constitui marco interruptivo da prescrição, artigo 
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117, inciso I do Código Penal, o prazo de 08 (oito) anos previsto para 

ocorrer a prescrição não ocorreu.

Dessa forma, não podendo ser reconhecida a prescrição se não nos 

casos expressos no Código Penal, diga-se a impossibilidade do 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em 

pena hipotética – Súmula 438 do STJ, e não transcorrido o prazo 

prescricional, forçoso é o indeferimento dos pleitos defensivos.

Ainda, insta salientar a impossibilidade de ter como termo inicial data 

anterior à da denúncia, conforme dispõe o artigo 110, §1º do Código Penal.

De outro giro, não verifica-se causas ensejadoras do artigo 397 do Código 

de Processo Penal, razão pela qual designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de agosto de 2018, às 14:00 horas (horário de 

Mato Grosso).

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256178 Nr: 10337-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Felizardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Santiago Freitas Diniz 

- OAB:MT 16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 93/96, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280057 Nr: 7236-81.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7236-81.2018.811.0004 – Código 280057

Vistos.

Trata-se de tutela antecipada fundamentada na urgência de caráter 

antecedente em que André Fernandes Dos Santos requer o afastamento 

remunerado de suas atividades para tratamento de saúde, por 06 (seis) 

meses, em face do Município de Barra do Garças/MT.

A tutela de urgência somente será deferida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito - elementos suficientes que 

convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações - e o 

perigo da demora, por meio da cognição sumária do julgador, que 

demonstre que a parte autora possa experimentar dano ou que o 

resultado útil do processo possa ser comprometido.

Sendo assim, dos autos não se extrai elementos que demonstrem de plano 

e de forma clara a probabilidade que a parte é titular do direito material 

disputado a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Isso porque o ato 

administrativo que indeferiu a o benefício tutelado está revestido pelos 

atributos dos atos administrativos, notadamente a legitimidade e 

veracidade, fundamentando ainda em laudo pericial médico.

Deste modo, os documentos carreados aos autos não são suficientes, no 

momento, para desconstituírem a decisão administrativa.

 Diante disso, não resta devidamente preenchido o requisito autorizador 

necessário para a concessão da tutela de urgência vindicada, qual seja a 

probabilidade do direito.

Por outro lado, defiro o benefício da justiça gratuita.

Por não haver elementos para a concessão de tutela antecipada, intime a 

parte autora a emenda da petição inicial em 05 (cinco) dias, sob pena de 

ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito, em 

obediência ao §6º do artigo 303, do CPC.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276678 Nr: 5197-14.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalicio Luiz Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Torixoréu 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Processo nº 5197-14.2018 – Código 276678

Vistos.

Nos termos do parecer ministerial retro, intime a parte autora para réplica.

Após, ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279929 Nr: 7171-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Aparecido Borges - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7171-86.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279929

Vistos.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declarações de hipossuficiência, ou 

demonstrativos hábeis de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-O para, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos 

autos o presente documento que serve de prova de sua situação 

financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de suas 

duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito, conforme 

preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT 04 de julho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260639 Nr: 13380-08.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nézio Coelho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTINS SPOHR - 
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OAB:2.36, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, 

Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 CÓDIGO 260639

Vistos.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se há 

outras provas que pretendem produzir, especificando-as e 

justificando-as, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Após, conclusos para julgamento ou saneamento, se for o caso.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272979 Nr: 2928-02.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grasielly Bessa Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magna Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeaziel Victor Teixeira de 

Lima - OAB:19406- OAB/MT

 PROCESSO: 1928-2.2018.811.0004 – CÓDIGO: 272979

SENTENÇA

Vistos.

A parte autora intentou tutela antecipada em caráter antecedente, nos 

termos do artigo 303 e seguintes do Código de Processo Civil, objetivando 

a exibição de documentos de titularidade de Valdivino Araújo de Oliveira.

A tutela foi concedida às fls. 16, sendo os documentos exibidos à fls. 

42/ss.

É o relatório.

Concedida a tutela vindicada, a demandante aditou a petição inicial, 

conforme disposto no inciso I, do §1º, do artigo 303 do respectivo diploma 

legal, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 

(quinze) dias, haja vista não haver outro prazo estipulado pelo juízo.

Destaca-se que a parte autora indicou na petição inicial a pretensão de 

valer-se do benefício previsto no caput do mencionado artigo.

Dessa forma, estando no caso ausente o aditamento da petição inicial com 

o pedido de tutela final, em obediência ao §2º do artigo 303 do CPC, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito, tornando-se a tutela, 

portanto, estável, já que da decisão que a concedeu não foi interposto 

recurso.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 303, §2º, e 304, §1º, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, tendo 

em vista o não aditamento da petição inicial quando concedida a tutela 

antecipada em caráter antecedente, assim como a não interposição de 

recurso contra a decisão que a concedeu.

Ademais, concedo à parte autora a retirada dos documentos para 

fotocópia, uma vez que pleiteia apenas a sua exibição e não a efetiva 

entrega, devendo posteriormente ser entregues à requerida.

Custas pela justiça gratuita.

Honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.

 Após as baixas e anotações de costume, remetam-se os autos ao 

arquivo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270718 Nr: 1478-24.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1478-24.2018.811.0004 - Cód. 270718

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido, no 

importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

Tendo em vista que o representando dos autores possui a guarda de fato, 

defiro a guarda provisória pleiteada.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 03 de outubro 

de 2018, às 14h00min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 6 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275944 Nr: 4699-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR RODRIGUES DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBADE-INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 275944

Vistos.

Indefiro o pedido de reconsideração retro, de modo que se mantém a 

decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274671 Nr: 3884-18.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdO, EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crivania da Silva Cunha 

Teixeira - OAB:OAB/MT23006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 3884-18.2018.811.0004 - Cód. 274671

 Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido liminar, onde o requerente propõe a redução dos 

alimentos para a quantia equivalente a R$250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), indefiro, uma vez que mostra-se imprescindível a análise de outros 
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elementos e circunstâncias para se verificar a real capacidade do autor e 

necessidade do alimentado.

 CITE-SE o requerido, na pessoa de sua genitora, no endereço constante 

na inicial, e o INTIME para audiência de conciliação/mediação que designo 

para o dia 19 de setembro de 2018, às 16h30min, na qual as partes 

deverão se fazer acompanhadas de seus advogados, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

INTIME o Ministério Público

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248463 Nr: 5200-03.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indiamar Coelho da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA LARISSE ALVES 

ARAÚJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 5200-03.2017.811.0004 (CÓD. 248463)

Vistos.

No intuito de garantir o direito ao contraditório, cancelo a audiência 

designada e determino a intimação da parte autora para que diligencie 

acerca do paradeiro do requerido, informando endereço correto para sua 

efetiva citação, ou requeira providências cabíveis a reserva do Juízo.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 03 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238900 Nr: 15414-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para que complemente o endereço 

indicado através da petição via PEA 279817 do dia 12/06/2018, indicando 

o bairro, para posterior expedição de mandado, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270462 Nr: 1322-36.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Sousa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Pontal do 

Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 PROCESSO Nº: 1322-36.2018 (CÓD. 20462)

SENTENÇA.

Trata-se de ação ordinária em que Maria Aparecida de Sousa Costa, 

assistida pela Defensoria Pública, requer que o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Ponta do Araguaia sejam compelidos em obrigação de fazer 

consistente em fornecer os seguintes medicamentos: Carbolitium CR 

450MG, 60 comprimidos mensais, DEPAKOTE ER 500mg, 60 comprimidos 

mensais e SEROQUEL XRO 300mg, 30 comprimidos mensais.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/26.

Aportou as fls. 29/30 dos autos parecer técnico do Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido às fls. 31/33.

 Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação as fls.39/52, 

requerendo, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da 

decisão de afetação proferido no recurso especial 1.657.156-RJ e do 

chamamento ao processo da União, ante sua legitimidade passiva; no 

mérito, requer a improcedência do pedido inicial ante a ausência dos 

remédios pleiteados na lista da assistência farmacêutica, a não 

comprovação da hipossuficiência da autora, ausência de responsabilidade 

do fornecimento dos medicamentos requeridos e o comprometimento do 

princípio da universalidade.

Por sua vez, o Município de Pontal do Araguaia, em apertada síntese, 

alega que a concessão do pleito inicial ferirá o princípio da universalidade, 

invertendo a ordem das funções inerentes ao poderes da república. Ainda 

alega ser responsabilidade do Estado o fornecimento dos medicamentos.

Em sede de réplica, a Autora requereu o julgamento antecipado da lide 

com a procedência do pedido na inicial, impugnando a contestação do 

Estado, fls. 63/70.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de 

direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC/2015.

DA PRELIMINAR

Alega o Estado de Mato Grosso que o processo deveria ser suspenso 

ante a decisão de afetação em sede de recurso repetitivo no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça.

 O recurso a que se refere o ente requerido foi julgado na data de 

07/22018. Portanto, não há mais que se falar em suspensão dos autos.

No tocante ao chamamento ao processo da União, também não merecer 

guarida. Conforme depreende da Constituição Federal, artigo 196, todos 

os entes são solidariamente responsáveis pela guarda da saúde.

De mais a mais o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo pacificou o entendimento de que nas ações para fornecimento 

de medicamentos, apesar de a obrigação ser solidária entre Municípios, 

Estados e União, caso o autor tenha proposto a ação apenas contra o 

Estado-membro, não cabe o chamamento ao processo da União, 

revelando-se meio protelatório e inconstitucional para evitar o acesso à 

saúde. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.203.244-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 

julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo).

DO MÉRITO

O ente requerido deixou de cumprir com os seus deveres de oferecer aos 

cidadãos a possibilidade do direito à saúde e à vida, ambos consagrados 

na Magna Carta. Nesses dois postulados, saúde e vida, sem maiores 

delongas, é que encontro o amparo necessário para a medida pretendida 

pela parte autora. A propósito, cito:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” (CF/88).

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF/88).

Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrados em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. Nesse contexto, é do escólio de José Afonso 

da Silva a seguinte lição:

“O sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e 

hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o 

Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no 

polo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e 

à proteção da saúde é também um direito coletivo. O sistema único de 
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saúde implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e 

municipais, regendo-se pelos princípios da descentralização, com 

prioridade para as atividades preventivas, e da participação da 

comunidade, que confirma seu caráter de direitos social pessoal, de um 

lado, e de direito social coletivo, de outro” (in Curso de Direito 

Constitucional Positivo, Malheiros Editores, São Paulo, 16ª ed., 1999, p. 

805).

 É certo, portanto, que o Poder Público – Federal, Estadual ou Municipal - é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. Logo, é claramente possível verificar nos artigos 

constitucionais e no entendimento doutrinário acima citados que a 

pretensão buscada é revestida de direito pleno e de aplicação essencial.

Ademais, a disponibilização do tratamento adequado e necessário aos 

pacientes pelo Poder Público não deve ser restrita, uma vez que os 

direitos fundamentais garantidos constitucionalmente têm eficácia plena e 

não podem sequer ser limitados por normas infraconstitucionais.

 Acerca do exposto, confira-se o seguinte julgado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. Tratamento médico - Pretensão de 

fornecimento gratuito. Direito à vida. Dever constitucional do Estado. 

Indicação do tratamento que melhor atende às necessidades do paciente 

compete ao médico que o assiste. Aplicação do art. 196 da CF. 

Precedente do STJ. Recursos improvidos.  196, CF.” 

(146539520128260451 SP 0014653-95.2012.8.26.0451, Relator: Maria 

Laura Tavares, Data de Julgamento: 14/01/2013, 5ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 18/01/2013)

Dessa forma não há que se falar em responsabilidade exclusiva de 

apenas um ente pública, todos são igualmente solidários.

Quanto ao alegado pelo Estado de Mato Grosso acerca da ausência dos 

medicamentos na lista da assistência terapêutica. É firme o entendimento 

jurisprudencial no sentido de que é plenamente possível o fornecimento de 

medicamentos que não constam da lista do SUS, nesse sentido:

ADMINSITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE. 

AGRAVADA PORTADORA DE PSORÍASE EM ESTÁGIO AVANÇADO. 

MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS. DEVER DO 

ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ART. 196 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A norma prevista no artigo 196 da CF 

estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo ele, 

por conseguinte, a obrigação de zelar pela saúde de seus cidadãos, 

obrigação que abrange o fornecimento de medicamentos necessários ao 

tratamento de saúde de quem não tenha condições para custeá-lo. 2. A 

recorrente comprovou a doença que lhe acomete, bem como a 

necessidade de seu fornecimento. O argumento de que, por não constar 

da lista do SUS, não deve ser fornecido o medicamento pleiteado pela 

agravada, não exime a parte agravante do dever constitucionalmente 

previsto. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1.268.641/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 17/02/2017).

ADMINSITRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR FIXADO A 

TÍTULO DE ASTREINTE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MEDICAMENTO 

PLEITEADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO. SÚMULA 7/STJ. 

[...] 2. Esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não 

incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos quando as instâncias 

ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito. O acórdão 

recorrido consignou tal provas acostadas aos autos. Incidência da súmula 

7/STJ. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

708.411/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016).

Já no que toca ao argumento de que não foi demonstrado a 

hipossuficiência da autora, conforme já exposto acima, a Constituição 

Federal protege a todos sem distinção não podendo impor restrições 

desarrazoadas ao cumprimento dos direitos e garantias fundamentais 

asseguradas pela Lei Maior.

Quanto a inobservância do princípio da universalidade, alegado por ambas 

as requeridas, também não merece amparo. É que negado o atendimento 

de direito preestabelecido na Carta Magna, frise-se, direito fundamental, 

pelo Poder Executivo, que via de regra, é o competente para atender às 

políticas públicas nelas compreendidas os direitos sociais, restou somente 

a via judicial para ver seu direito constitucionalmente previsto assegurado. 

Assim sendo, não se vislumbra a inobservância do princípio da 

universalidade por parte da decisão judicial favorável, pelo contrário, a 

inobservância se deu por parte dos entes requeridos que se mantiveram 

omissos.

Destarte, comprovadas as alegações da parte autora, ou seja, a 

enfermidade de que é acometido o assistido e a imprescindibilidade do 

procedimento pleiteado, a procedência da pretensão inicial é medida de 

rigor.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, confirmando a liminar 

concedida às fls. 55/57, e, por consequência, CONDENO o ESTADO DE 

MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PONTA DO ARAGUAIA/MT, na 

obrigação de fazer consistente em viabilizar os medicamentos 

denominados Carbolitium CR 450MG, 60 comprimidos mensais, DEPAKOTE 

ER 500mg, 60 comprimidos mensais e SEROQUEL XRO 300mg, 30 

comprimidos mensais, ou outros de similar eficácia constante da lista do 

SUS, em conformidade com o parecer do Núcleo de Assistência Técnica 

de fls. 29/30.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 03 de julho de 2018.

CARLOS AUGUTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260106 Nr: 12993-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12993-90.2017.811.0004– Código 260106

Vistos.

A parte autora pugna a citação por edital da parte ré sem, contudo, 

demonstrar infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive 

mediante requerimento ao juízo de informações sobre seu endereço nos 

cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos, como estatuído pelo § 3º, do artigo 256, do Código de Processo 

Civil.

Por estas razões, indefiro o pedido de citação do réu por edital.

Intime-se o autor.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281012 Nr: 7770-25.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Maria de Carvalho & Cia Ltda, PAULINA 

MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 7770-25.2018.811.0004 – Código: 281012

Vistos.

Cite-se a executada para pagar o débito no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme artigo 8º da Lei nº 6.830/80, ou garantir a execução, de modo a 

nomear bens à penhora, sendo observada a ordem prevista no artigo 9º 

da referida lei.

Em caso de a executada não pagar a dívida e nem nomear bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quantos forem 

necessários à satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, 

cujo valor deverá constar do auto de penhora.

Garantido o juízo, a executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 16 da mesma lei.
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Diante o pagamento, fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280841 Nr: 7686-24.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana C. Rocha, Fabiana Cristina Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 7686-24.2018.811.0004 – Código: 280841

Vistos.

Cite-se a executada para pagar o débito no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme artigo 8º da Lei nº 6.830/80, ou garantir a execução, de modo a 

nomear bens à penhora, sendo observada a ordem prevista no artigo 9º 

da referida lei.

Em caso de a executada não pagar a dívida e nem nomear bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quantos forem 

necessários à satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, 

cujo valor deverá constar do auto de penhora.

Garantido o juízo, a executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 16 da mesma lei.

Diante o pagamento, fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281018 Nr: 7776-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDD, MLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 7776-32.2018.811.0004 - Cód. 281018

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido, no 

importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira às fls. 09.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 11 de setembro 

de 2018, às 07h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 3 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169254 Nr: 1275-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilton Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Itamar Pereira dos 

Santos, GERALDA PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1275-38.2013 – Código 169254

Vistos.

Intime a parte autora para que atenda as exigência contida na nota de 

devolução de fls. 92/93.

Deverá ser mantida a prenotação do título à margem da matrícula, nos 

termos do artigo 214, §4º da Lei de Registros Públicos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto FerrarI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279426 Nr: 6857-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Luz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6857-43.2018.811.0004 – Código 279426

Vistos.

Trata-se de mandando de segurança impetrado por Lucas Luz de Oliveira 

em face da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Aduz o impetrante, em apertada síntese, que teve sua embarcação 

apreendida pelo órgão estadual sob a alegação de estar com pescados 

irregulares.

Ao final, requer pela concessão de liminar, a fim de que seja restituído o 

bem, e no mérito a concessão definitiva da segurança requerida.

É o relato do necessário.

A liminar em mandado segurança é medida cautelar admitida pela lei 

12.016/2009, especificamente em seu artigo 7º, para que se suspenda o 

ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da 

impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida se 

concedida ao final.

Explicando tal medida é a lição de Hely Lopes Meirelles:

“Para concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou 

seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se 

vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periadum 

in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da tutela, final, é procedimento acautelador do possível direito do 

impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não 

afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o 

impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do 

ato impugnado.” (Mandado de Segurança, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 

2004, p. 77).

Nesse sentido, o pedido deve deferido quando for relevante o fundamento 

(fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida 

(periculum in mora).

Dessa forma, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, 

inequivocadamente, bem como o perigo da demora. O impetrante, contudo, 

não obteve êxito em demonstrar primo oculi os pressupostos 

autorizadores da imediata intervenção desta instância, mormente quando 
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não demonstrado, de plano, o direito líquido e certo de ver restituído do 

bem, uma vez que há elementos que a conduta que motivou a apreensão 

da embarcação pode configurar ilícito penal dando ensejo a instauração 

de eventual termo circunstanciado ou inquérito, vinculando o bem 

apreendido.

 Portanto, por entender não estarem devidamente demonstrado os 

pressupostos para a concessão da segurança liminarmente, INDEFIRO o 

pedido em sede de liminar.

Nos termos do artigo 7º, inciso I e II da Lei 12.016/2009, NOTIFIQUE a 

autoridade tida como coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações e junte documentos que entender pertinentes.

Ainda, solicitem-se informações da Polícia Judiciária Civil acerca de 

eventual instauração de termo circunstanciado ou inquérito policial em 

desfavor do autor.

Ato Contínuo, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Após, volvam-me conclusos.

 Intimem-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250922 Nr: 6910-58.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 6910-58.2017.811.0004 – CÓDIGO 250922

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de embargos à execução propostos pelo BANCO BRADESCO 

S/A em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO, 

requerendo, preliminarmente, a nulidade da CDA ante a ausência de 

requisitos legais de validade. No mérito, requer a procedência do pedido 

de extinção do crédito tributário em razão da inexistência de infração 

apontada na CDA; a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, 

haja vista possuir nos autos depósito em garantia da execução; e o 

reconhecimento do excesso de execução.

Suspendeu-se a execução às fls. 17.

Impugnação aos embargos às fls. 18/23.

É o suficiente relatório.

No que tange a preliminar de ausência de requisitos legais da CDA, 

especificamente os dispositivos legais infringidos, não merece guarida. 

Isso porque pode se extrair da respectiva certidão as infrações cometidas 

que ensejaram a aplicação de multa, os artigos de lei infringidos e a 

penalidade aplicada.

Diante disso, afasta-se a nulidade da certidão, uma vez que são 

perceptíveis os requisitos legais que validam a CDA.

Passa-se à análise do mérito.

O embargante atenta-se para o fato de que teve em sua conta bloqueado 

o valor de R$328.190,80 (trezentos e vinte e oito mil e cento e noventa 

reais e oitenta centavos) via BACENJUD, mesmo já se encontrando 

garantida a execução por depósito judicial do valor total do débito.

Em observância do que dispõe o §3º, do artigo 9º, da Lei nº 6.830/80, a 

garantia da execução por meio de depósito em dinheiro produz os mesmos 

efeitos da penhora.

Diante disso, tendo em vista que o valor da execução, em sua totalidade, 

já se encontra garantido em juízo, conforme verificado às fls. 13 dos autos 

de execução, possuindo os mesmos efeitos legais da penhora, deve 

proceder-se a liberação dos valores bloqueados naqueles autos.

Quanto à rediscussão da aplicação da multa prevista pelo Código de 

Defesa do Consumidor, a via eleita pelo embargante não é a adequada.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os embargos à 

execução, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, para 

determinar a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD nos autos 

de execução, tendo em vista que a execução foi garantida em sua 

totalidade, produzindo os mesmos efeitos da penhora.

Condeno a parte embargada ao pagamento dos custos processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa.

Translade-se cópia desta sentença aos autos de execução apensos, 

promovendo-se o devido desmembramento dos feitos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225475 Nr: 6182-51.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dério Jamir Kollin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6182-51.2016 – Código 225475

Vistos.

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 Aguarde o cumprimento da citação pessoal do requerido para eventual 

apresentação da contestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280771 Nr: 7624-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vacilene Rodrigues Queiroz, SRHW, Vacilene Rodrigues 

Queiroz, ERHW, AJAPHW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7624-81.2018 – Código nº 280771

Vistos.

Considerando que há evidencias de que os autores possuem alguma 

riqueza capaz de arcar com as custas inicias, INTIMEM-OS para que 

emende a inicial, em prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de apresentar o 

comprovante de pagamentos das custas ou documentos que comprovem 

a carência financeira, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 04 de julho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281351 Nr: 7957-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Luiz Esteves Neto Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Felix da Silva - 

OAB:13039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7957-33.2018 – Código 281351

Vistos.

Tendo em vista o deferimento da penhora do imóvel, nomeio o devedor 

como fiel depositário.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277132 Nr: 5494-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurimar Aparecida Freitas Clemente, Mariany Freitas 

Clemente, Ariany Freitas Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jocemar Fasolo, Edilene Teresinha 

Trentin Fasolo, MARIA MIRANDA DOMINGGUES CLEMENTE, Espólio de 

Belamino Francisco Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5494-21.2018 – Código 277132

Vistos.

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico combinado com 

reintegração de posse com pedido de tutela antecipada de urgência 

proposta por Eurimar Aparecida Freitas e outras em face de Espólio de 

Jocemar Fasolo, Edilene Terezinha Trentin Fasolo, Espólio de Belarmindo 

Francisco Clemente, representado por Maria Miranda Domingues Clemente.

Alega as autoras, em apertada síntese, que os réus teriam celebrado 

contrato de compra e venda de um imóvel rural, tendo inclusive o 

comprador tomado posse, de imóvel rural que não lhes pertenciam.

Requer, em caráter antecipatório, a reintegração de posse e no mérito a 

confirmação da decisão e a anulação do negócio jurídico celebrado entre 

os requeridos.

É o sucinto relatório. Decido.

Pois bem. Para a aplicação do procedimento especial antecipando a tutela, 

sem prova do perigo, é indispensável que se trate de ação de força nova. 

Em outras palavras, a tutela antecipatória somente se afigura viável se a 

turbação ou esbulho tiver ocorrido há menos de ano e dia – CPC, art. 558.

Noutros casos, quando a posse foi esbulhada há mais de ano e dia, 

aplica-se o procedimento comum – CPC, art. 558, parágrafo único.

Dessa forma, extrai-se dos autos que a data do esbulho, à primeira vista, 

é de mais de ano e dia, tratando-se de posse velha. Ou seja, para a 

concessão da tutela antecipatória, conforme requerida, são necessários 

os preenchimento dos requisitos delineados no artigo 300 do CPC.

Nesta senda, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, para 

concessão da tutela de urgência deverá estar demonstrado, de plano, 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito, elementos suficientes que convirjam 

no sentido de aparentar a probabilidade das alegações e o perigo da 

demora, por meio da cognição sumária do julgador, que demonstre que a 

parte autora possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo 

possa ser comprometido.

Dessa forma, dos autos, não se extrai elementos que demonstrem, de 

plano e de forma clara, a probabilidade que a parte autora é titular do 

direito material disputado a ensejar o deferimento da tutela de urgência.

 É certo que o código de processo civil, a fim de tutelar direito que diante 

da demora poderia ensejar fato de difícil reparação, prevê a possibilidade 

da concessão in limine do pedido. Contudo, tais casos são a exceção no 

ordenamento jurídico, uma vez que posterga o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não são suficientes, 

no momento de cognição sumária, para ensejar a tutela de urgência 

pleiteada.

Assim, pelo exposto, INDEFIRO a tutela antecipada requerida.

De lado outro, DEFIRO a justiça gratuita, por estarem preenchidos os 

requisitos legais previstos nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

CITE-SE os réus para responder a ação.

 INTIMEM-SE as partes para a audiência de conciliação/mediação que ora 

designo para o dia 03 de outubro de 2018, 15h00min (horário de Mato 

Grosso), na qual as partes deverão estar acompanhadas de seus 

procuradores, sendo que a ausência injustificada de qualquer uma delas é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará a aplicação 

de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 04 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRAI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280446 Nr: 7435-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCNdS, RNdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 7435-06.2018.811.0004 - Cód. 280446

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido, no 

importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 03 de outubro 

de 2018, às 14h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 4 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270401 Nr: 1283-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Maria Martins do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Elisa Souza, Sandro Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1283-39.2018 – Código 270401

Vistos.

Indefiro, por ora, o pedido de reforço policial, uma vez que o oficial de 

justiça não logrou êxito em citar os requeridos da decisão que determinou 

o despejo, oportunizando sua saída voluntária.

Dessa forma, intime o autor para requerer outra medida que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 32 de 585



 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100281 Nr: 5284-48.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. Oeste Eletro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B

 SENTENÇA.

Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelas partes já qualificadas.

 Colhem-se dos autos que o ilustre procurador do exequente noticiou que 

o executado quitou as CDAs que eram objeto da presente ação e pugnou 

pela extinção do processo, já que o pagamento da dívida ocorrera, 

satisfazendo a obrigação existente, conforme relatado às fls. 33/35. 

Deve-se, portanto, ser extinta a execução pelo pagamento do débito, com 

forte no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Frente ao exposto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus às partes.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos autos. 

Oficie-se o Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças para que proceda à 

imediata liberação da penhora realizada sobre o imóvel descrito à fl. 63.

Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190837 Nr: 10904-02.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana Assunção Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Assunção Ferreira - 

OAB:10916-A/MT

 SENTENÇA.

Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelas partes já qualificadas.

 Colhem-se dos autos que o ilustre procurador do exequente noticiou que 

o executado quitou as CDAs que eram objeto da presente ação e pugnou 

pela extinção do processo, já que o pagamento da dívida ocorrera, 

satisfazendo a obrigação existente, conforme relatado às fls. 80/81. 

Deve-se, portanto, ser extinta a execução pelo pagamento do débito, com 

forte no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Frente ao exposto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus às partes.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos autos.

 Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228418 Nr: 7995-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Continental Agro Grãos e Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, Moacir Pontes Acioli, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme informação da certidão de fls. 186, deixo de 

cumprir o despacho de fls. 181, intimando, neste ato, a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178024 Nr: 12302-18.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilton de Paula Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maudi Korea Comercio de Veiculos Ltda, 

Hyundai Caoa do Brasil Ltda - Caoa Montadora de Veículos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO FERNANDO DE ALMEIDA 

GOMES - OAB:9.889/GO, JOÃO BOSCO ANTUNES TEIXEIRA NETO - 

OAB:OAB/GO 26.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Waldeck Felix de 

Souza - OAB:15.634-GO, Diego Sabatello Cozze - OAB:SP 252.802, 

Liliane Ferreira Sousa - OAB:14817, Marcelo de Oliveira Elias - 

OAB:SP188.868-B, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Tatyana Botelho André - OAB:SP/170.219

 Certifico que na certidão de publicação da sentença de folhas 418/423 

não saiu o nome dos advogados da parte requerida Maudi Korea Comércio 

de Veículos Ltda, motivo pelo qual, neste ato, procedo à intimação deles, 

Dr. Adriano Waldeck Felix de Sousa, OAB/GO 15.634 e Dra. Liliane 

Ferreira Sousa, OAB/MT: 14.817, abaixo transcrita, BEM COMO PARA, NO 

PRAZO LEGAL, CONTRARRAZOAR O RECURSO DE APELAÇÃO DE 

FOLHAS 426/447, interposto pela parte outra requerida CAOA Montadora 

de Veículos Ltda: "[...] 3. Dispositivo. Diante de todo o exposto, com arrimo 

no art. 487, I, do CPC, c/c art. 18 do CDC, resolvendo o mérito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos danos 

materiais no importe de R$ 38.611,00 (trinta e oito mil seiscentos e onze 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do pagamento 

indevido, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno, 

ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais causados ao autor, o 

qual deverá ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula nº 

362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 

406 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir da citação. Condeno as 

requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, à exegese do art. 85, §2º e incisos do CPC. 

Transitando em julgado, nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, com 

ou sem o pagamento, arquive-se em definitivo com as baixas de estilo e 

anotações de praxe, observando, se for o caso, o disposto nos 

Provimentos nº 11 e 40/2014-CGJ/MT. Publique-se. Registre-se e 

Intimem-se. Barra do Garças, 10 de abril de 2018. CARLOS AUGUSTO 

FERRARI Juiz de Direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225205 Nr: 6007-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselle Tauil Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 agosto de 2018, às 15h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183947 Nr: 5443-49.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Paula dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Silva, William Soares 

Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, GERALDO FERREIRA LOPES - OAB:91392

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC e dos artigos 186, 

927 e 932, III do Código Civil, condenando o requerido Sebastião Pereira 

Silva ao pagamento à indenização por dano moral no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês 

e correção monetária, o primeiro desde a citação, e o último desde o 

evento danoso.Condeno, ainda o requerido ao pagamento por danos 

materiais no importe de R$ 3.004,85 (três mil e quatro reais e oitenta e 

cinco centavos), devidamente corrigido. Deverão os juros ser calculados, 

a partir da data do efetivo desembolso à base de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02), com a correção monetária calculada pelo INPC, a partir das datas 

em que se efetivou o desembolso.Condeno o requerido ao pagamento de 

lucros cessantes no importe de R$7.560,00 (sete mil quinhentos e 

sessenta reais), já deduzidos os gastos com a motocicleta no importe de 

40% do valor bruto pleiteado, devidamente corrigido juros a partir da 

citação, à base de 1% ao mês (art. 406, CC) e correção monetária 

calculada pelo INPC, a contar da data em que os respectivos valores 

seriam auferidos pela Autora.Deverá a autora abater da indenização aqui 

imposta o valor da indenização recebida do seguro DPVAT, conforme 

confessou ter recebido em seu depoimento. Dada a sucumbência a maior 

em desfavor do requerido Sebastião, condeno-o ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser 

beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC). Julgo extinto o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em 

relação ao requerido WILLIAN SOARES GONZAGA. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor 

do advogado do requerido Willian Soares Gonzaga, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica igualmente suspensa 

por ser beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 66892 Nr: 457-96.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Holanda Tanigut 

Moura - OAB:11925/MT, BARTIRA BIBIANA STEFANI - OAB:MT - 

15.194-A, Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO PRADO - OAB:10001 MT

 Código: 66892

Decisão Interlocutória

1. Relatório.

 Trata-se de embargos de declaração interpostos por RIO VERMELHO 

AGROINDUSTRIAL LTDA, alegando contradição na decisão de fls. 1353.

 2. Fundamentação.

 Quanto à tempestividade, o prazo para interposição de embargos de 

declaração, conforme consta no art. 1.023 do Código de Processo Civil, é 

de 05 (cinco) dias, sendo tempestivo os embargos de declarações 

interposto, conforme certificado as fls. 1358.

 Com efeito, da análise da decisão guerreada, verifica-se que o pedido 

apresentado pelo embargante, merece acolhimento, uma vez que 

verificada uma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, mais 

precisamente em seu inciso II.

 No caso em tela, alega o embargante, com razão, ter ocorrido um 

equívoco na decisão de fls. 1353 quando determinou-se a realização de 

nova perícia, quando, na verdade, deveria haver apenas a 

complementação da primeira perícia.

 3. Dispositivo.

Recebo os embargos interpostos, pois tempestivos, conhecendo-o e 

dando-lhe provimento determinar a complementação da primeira perícia.

 Defiro o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o depósito em juízo da 

importância reclamada em complementação (fls. 1.333).

 Juntada aos autos a perícia complementar, digam as partes e expeça-se 

alvará judicial em favor do perito.

 Após, conclusos.

 Intimem-se.

 Barra do Garças, 25 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163088 Nr: 4491-41.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Intimem-se as partes para comparecerem no Laboratório Exame, 

localizado na Rua Xavantes, n° 870, Centro, nesta cidade, com contato 

pelo telefone (66) 3401 - 8796, advertindo-se que a ausência de qualquer 

das partes implicará nas devidas presunções legais.

Deverão as partes escolherem o dia e horário que ficar adequados para 

ambos, para a realização da coleta, observando as determinações de fls. 

114.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180023 Nr: 1997-38.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cairo Carvalho de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Isto posto, com base nas explanações acima, reputando-se como, em 

parte, verdadeiros os fatos deduzidos na inicial, e por consequência, com 

embasamento legal no art. 487, incisos I, do Código de Processo Civil, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar o 

requerido ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com 

juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do 

ajuizamento, conforme as regras da legislação pertinente. Por 

consequência declaro extinto o processo com resolução de 

mérito.Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.Custas pelo requerido. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado a presente decisão e não 

havendo recurso voluntário, com as providências necessárias, ao arquivo 

provisório durante 06 meses.Havendo recurso, com a certificação devida, 

conclusos para juízo de admissibilidade recursal.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 28 de junho de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173191 Nr: 6357-50.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vicente Fonseca de Jesus

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

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 173191

Vistos.

Considerando que o executado sequer foi citado da presente execução, 

bem como os valores pleiteados na ação são desproporcionais ao sigilo 

constitucionalmente garantido, indefiro o pedido retro, especialmente pela 

ausência de diligências por parte do exequente.

 Dessa forma, intime-se o autor para se manifestar dando prosseguimento 

ao feito, sob pena de suspensão.

 Barra do Garças/MT, 29 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244489 Nr: 2390-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalicio da Paz Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 244489

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Considerando a consulta de dados realizada via sistema INFOJUD, 

conforme extrato em anexo, abra-se vista ao autor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo pleiteada a citação dos executados no endereço declinado, 

determino, desde já, a expedição do necessário para o efetivo 

cumprimento do ato citatório.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 29 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228969 Nr: 8389-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nogueira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 228969

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Considerando a consulta de dados realizada via sistema INFOJUD, 

conforme extrato em anexo, abra-se vista ao autor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo pleiteada a citação do executado no endereço declinado, 

determino, desde já, a expedição do necessário para o efetivo 

cumprimento do ato citatório.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 29 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164031 Nr: 5746-34.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Ferreira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro, determinando a suspensão do feito até a data 

requerida.

Promova-se a baixa da ação no relatório estatístico mensal.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270546 Nr: 1377-84.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taila Diene da Silva Fidelis

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Mantenho a audiência anteriormente aprazada, uma vez que esta fora 

designada com a finalidade de conciliação/mediação entre as partes.

Ressalto que a perícia técnica será analisada em momento oportuno.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 204069 Nr: 6121-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Barbosa da Silva, Uanderson Santos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UANDERSON SANTOS DA SILVA, 

Filiação: Elizabete Cristina de Souza Santos e José Quitério da Silva, data 

de nascimento: 09/10/1995, brasileiro(a), natural de São José do Rio 

Claro/tangara da Serra-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no artigo 155, § 1º e 4º. inc. I, II e IV do CP, 

e no art. 244-b da Lei 8089/90 e na forma do art. 70 do CP

Despacho: Vistos.1.Não verificados os casos de rejeição liminar previstos 

no art. 395 do CPP, RECEBO a denúncia em desfavor de ELTON 

BARBOSA DA SILVA eUANDERSON SANTOS DA SILVA, dando-os como 

incursos nos artigos nela mencionado.2.CITEM-SE os acusados para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput), consignando no mandado que o oficial de justiça deverá indagar 

ao acusado se possui condições financeiras para constituir 

advogado.3.Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e 

alegarem tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no 

prazo legal, desde já, nomeio a Defensora Pública para oferecê-la em até 
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10 dias (CPP, art. 396-A, §2º).5.EXPEÇAM-SE certidões de antecedentes 

criminais do acusado de acordo com os dados fornecidos pelo Sistema 

Apolo.6.Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 03 de abril de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161086 Nr: 1912-23.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Em 15.06.2018, às 16h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o réu. 

Realizada a custódia.O Ministério Público postulou a liberdade provisória, 

acompanhado pela Defensoria Pública. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: 

“1. Concedo a liberdade provisória em todos os autos acima descritos, 

permanecendo o réu preso pelos autos de código 275694 e 275695, 

ambos da 2ª Vara Criminal. 2. Expeça-se Alvará de Soltura. 3 Efetue-se 

citação pessoal nos autos de código 161086, 171358, 161195, 171356, 

171357, 161195, 161083, intimando o réu para a resposta processual, 

entregando-lhe cópia das denúncias, tendo o réu informado que quer ser 

defendido pela Defensoria Pública. 4. Sai o réu intimado para instrução e 

julgamento nos autos de cód.161084, designado para 25.09.2018 às 

13h00min MT.5. Apensem-se os autos de cód. 171353, 171084, 161195, 

171358,161086,161083.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171356 Nr: 4045-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Em 15.06.2018, às 16h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o réu. 

Realizada a custódia.O Ministério Público postulou a liberdade provisória, 

acompanhado pela Defensoria Pública. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: 

“1. Concedo a liberdade provisória em todos os autos acima descritos, 

permanecendo o réu preso pelos autos de código 275694 e 275695, 

ambos da 2ª Vara Criminal. 2. Expeça-se Alvará de Soltura. 3 Efetue-se 

citação pessoal nos autos de código 161086, 171358, 161195, 171356, 

171357, 161195, 161083, intimando o réu para a resposta processual, 

entregando-lhe cópia das denúncias, tendo o réu informado que quer ser 

defendido pela Defensoria Pública. 4. Sai o réu intimado para instrução e 

julgamento nos autos de cód.161084, designado para 25.09.2018 às 

13h00min MT.5. Apensem-se os autos de cód. 171353, 171084, 161195, 

171358,161086,161083.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171358 Nr: 4048-56.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Em 15.06.2018, às 16h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o réu. 

Realizada a custódia.O Ministério Público postulou a liberdade provisória, 

acompanhado pela Defensoria Pública. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: 

“1. Concedo a liberdade provisória em todos os autos acima descritos, 

permanecendo o réu preso pelos autos de código 275694 e 275695, 

ambos da 2ª Vara Criminal. 2. Expeça-se Alvará de Soltura. 3 Efetue-se 

citação pessoal nos autos de código 161086, 171358, 161195, 171356, 

171357, 161195, 161083, intimando o réu para a resposta processual, 

entregando-lhe cópia das denúncias, tendo o réu informado que quer ser 

defendido pela Defensoria Pública. 4. Sai o réu intimado para instrução e 

julgamento nos autos de cód.161084, designado para 25.09.2018 às 

13h00min MT.5. Apensem-se os autos de cód. 171353, 171084, 161195, 

171358,161086,161083.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170862 Nr: 3362-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Da análise da resposta

 O denunciado Alan Vinicius Nunes Texeira Araujo apresentou defesa 

inicial por intermédio do seu defensor, reservando o direito de apresentar 

matéria de mérito em momento oportuno (fl.59).

Em consulta ao sistema apolo, verifica-se que o denunciado é primário.

Assim, presente os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/.

2. Dispositivo:

a) Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 06/11/2018 às 12h30min;

b) Intimem-se.

c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 89410 Nr: 3273-80.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Francisco de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 1. Recebo o recurso interposto pela defesa nas fl. 255.

2. Vistas à Defesa para apresentar as razões do recurso.

3. Após, vistas ao Ministério Público para apresentar contrarrazões do 

recurso.

4. Por último, remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Intimem-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161086 Nr: 1912-23.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 
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1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171356 Nr: 4045-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171357 Nr: 4047-71.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171358 Nr: 4048-56.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271110 Nr: 1690-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Aires Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Decisão

Autos de cód. 271110

 1) Ante certidão de fl.152 e termo de apelação assinada pelo réu em 

fl.153, intime-se, a defesa constituída, via DJe, para que apresente as 

razões recursais no prazo de 08 (oito) dias.

2) Decorrido o prazo sem apresentação das razões recursais, intime-se, 

pessoalmente, o réu para que as apresente, informando-o que, se não o 

fizer, será nomeada a Defensoria Pública.

 3) Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 06.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 199098 Nr: 3189-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero Amancio de Sousa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Gracia Canassa - 

OAB:GO/39977

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 278588 Nr: 6401-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Popovits Martins Kotal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 94822 Nr: 8580-15.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos nº 94822

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de André Luiz da Silva, nascido 

em 17.09.1971, filho de Joaquim Luiz da Silva e Magnólia Lopes da Silva, 

ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 09/10: Pena: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão; Crime: art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V da Lei 

113.43/06; Regime de cumprimento de pena: fechado; Data do fato: 

02.06.2009; Recebimento da denúncia: 29.06.2009; Prisão: 02.06.2009; 

Sentença: 10.09.2009; Transito em julgado para o MP: 05.10.2009; Transito 

em julgado para defesa: 09.05.2011.

Em decisão de fls. 156/159, proferida pelo juízo da Comarca de Água 

Boa-MT, o reeducando foi inserido ao regime semiaberto na data de 

27.01.2012, determinando condições para o cumprimento de pena, dentre 

elas o cumprimento do regime semiaberto em casa de albergado, 

comparecimento mensal em juízo e proibição de deixar a Comarca sem 

autorização prévia do Juízo.

Pelo reeducando foi manifestado o desejo de dar continuidade ao seu 

cumprimento de pena na Comarca de Barra do Garças – MT, pelo que, 

determinou-se a transferência dos respectivos autos, devendo o 

reeducando ter comparecido à Cadeia Pública desta Comarca, no dia 

02.02.2012.

Representado por sua defesa técnica, às fls. 171, é requisitado pelo 

reeducando anuência ao juízo da Comarca de Ituiutaba – MG, para a 

remessa dos presentes autos.

O pleito defensivo foi indeferido pelo juízo de Ituiutaba – MG, conforme 

decisão de fl. 175.

Em ofício n° 244/2012/CPBG-MT, fl. 177, é noticiado o não comparecimento 
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do reeducando a unidade prisional, conforme condição de cumprimento 

anteriormente fixada em juízo, pelo que, em decisão de fl. 178, 

determinou-se a suspensão cautelar dos autos, regredindo cautelarmente 

o reeducando ao regime fechado, expedindo ainda mandado prisional.

O respectivo mandado teve seu devido cumprimento na data de 

30.01.2015, conforme ofício expedido pela Comarca de Ituiutaba – MG, fl. 

192.

Realizada audiência de justificação através de carta precatória, fl. 201, 

tendo o reeducando manifestado o interesse em dar continuidade ao 

cumprimento de sua reprimenda aquela Comarca.

Conforme decisão do juízo da Comarca de Ituiutaba – MG, o reeducando 

foi colocado em liberdade na data de 15.01.2016.

Expedido cálculo de pena atualizado do regime semiaberto, fl. 233, 

apontando data para progressão de regime em 03.10.2017.

Atingido o lapso temporal, o reeducando foi progredido ao regime aberto 

conforme decisão de fl. 238/238-v, na data de 20.02.2018.

É o breve relato.

2. Fundamentos

Conforme decisões de fls. 156/159 e fl. 238/238-v, o reeducando deveria 

apresentar-se mensalmente em juízo, prover a manutenção de seu 

endereço atualizado e informar o juízo de eventual mudança de Comarca.

Da posse dos respectivos autos de execução penal, depreende-se que o 

reeducando sequer realizou um comparecimento em Juízo, tendo em vista 

a ausência de ficha de controle de comparecimento.

Verifica-se deste modo que o reeducando demonstra extremada 

relutância em dar o devido cumprimento as condições impostas para 

cumprir sua pena em regime diverso do fechado, indicando a necessidade 

de sua regressão de regime, pelo que, determino a regressão do 

reeducando ao regime fechado, nos termos do art. 50, inciso V, e art. 118, 

inciso I, ambos da LEP.

Expeça-se mandado de prisão, com validade até 03.07.2026, 

inscrevendo-se no BNMP.

Cumprido o mandado, apresente-se o reeducando para a realização de 

audiência de justificação.

 3. Dispositivos

a) Regrido André Luiz da Silva ao regime fechado.

b) Expeça-se mandado de prisão com validade até 03.07.2026, devendo 

ser inscrito no BNMP.

c) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 03.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277182 Nr: 5535-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 277182

Vistos em correição.

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Marcos 

Antonio Dos Santos Souza, nascido em 03.04.1988, filho de José Santana 

de Souza e Luzineide Nascimento dos Santos Souza, ostentando as 

seguintes guias de execução penal:

a) Guia de fls. 05/05v: Pena: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, e 710 (setecentos e dez) dias-multa; Crime: Art. 35, da Lei 

11.343/06; Regime: semiaberto; Data do fato: 28.03.2014; Recebimento da 

denúncia: 31.07.2015; Prisão em: 22.10.2014 e soltura em: 19.12.2015; 

Sentença: 17.12.2015; Intimação da sentença: 08.01.2016; Trânsito em 

julgado para o MP: 18.04.2016; Trânsito em julgado para o réu defesa: 

26.01.2016;

b) Guia de fls. 202/202-v: Pena: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa; Crime: art. 33, da Lei 

11.343/06; Regime: Fechado; Data do fato: 30.03.2010; Recebimento da 

denúncia: 29.06.2010; Prisão em: 27.05.2010 e soltura em: 13.06.2011; 

Sentença: 13.06.2011; Intimação da sentença: 13.06.2011; Trânsito em 

julgado para o MP: 22.06.2011; Trânsito em julgado para a defesa: 

05.07.2011; Trânsito para o réu: 20.06.2011;

c) Guia de fls. 430/430-v: Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa; Crime: art. 33, da Lei 

11.343/06; Regime: Fechado; Data do fato: 03.03.2010; Recebimento da 

denúncia: 13.10.2010; Prisão em: 19.07.2010 e soltura em: 13.06.2011; 

Sentença: 13.06.2011; Trânsito em julgado para o MP: 23.06.2017; Trânsito 

em julgado para a defesa: 23.06.2017; Trânsito para o réu: 23.06.2017;

 Conforme se verifica da fl. 505, no dia 01.03.2018, o reeducando Marcos 

Antônio dos Santos Souza foi transferido para a Penitenciária de 

Sinop-MT. Ainda, em contato telefônico realizado entre os servidores 

deste gabinete e o Centro de Ressocialização de Barra do Garças – MT, 

obteve-se que, de fato, o reeducando não se encontra custodiado nesta 

cidade.

Considerando que, nos termos do art. 1439, da CNGC-J, o processo 

executivo de pena deve acompanhar o preso condenado nos casos de 

transferência de Unidade Prisional para comarca diversa, remetam-se os 

presentes autos à Comarca de Sinop – MT para a fiscalização do regular 

cumprimento da reprimenda.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 05.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 150857 Nr: 692-24.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 150857

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando 

Wemerson Gomes da Silva, nascido em 19.07.1986, filho de Nélio de Tal e 

Nilva Gomes da Silva, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia Provisória de fls. 06/06-v: Pena: 07 (sete) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa na razão de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; Regime: fechado; 

Crime: art. 155, §4°, inciso IV, c/c art. 65, inciso III, ‘d’ e art. 157, §2°, I e II, 

c/c art. 65, I, na forma do art. 69, todos do CP; Data do fato: 22.05.2010; 

Recebimento da denúncia: 24.06.2010; Prisão em: 22.05.2010; Sentença: 

12.11.2010; Intimação da sentença: 03.12.2010; Trânsito em julgado para 

defesa e réu: 23.10.2012; Trânsito em julgado para o MP: 22.11.2012.

Da consulta dos autos, verifico que o reeducando foi inserido no regime 

semiaberto, conforme decisão de fl. 186, determinando as condições para 

cumprimento de pena em audiência admonitória, fl. 189/189-v, a saber:

“a) Recolher-se todos os dias, inclusive feriados e fins de semana, ao 

local destinado ao cumprimento do regime semiaberto;

b) Não mudar de endereço sem prévia comunicação deste Juízo;

c) Não frequentar bares, boate ou casas de tolerância;

d) Não ingerir bebida alcoólica;

e) Apresentar-se mensalmente em juízo, para informar o endereço e a 

atividade exercida;

f) Frequentar o CAPS-AD;

g) Frequentar reuniões no Narcóticos Anônimos.”

Representado pela Defensoria Pública, fls. 199/200, a genitora do 

reeducando apresentou pedido de autorização para internação de 

Wemerson na Clínica Recanto da Paz, localizada na Comarca de Rio Verde 

– GO. Na mesma oportunidade, relata que também mantém domicílio da 

referida Comarca, a saber, Rua Santiago, Qd. 77, Lt. 04, n°1145, Bairro 

Polongramento Jardim América, Rio Verde – GO.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, cota de fl. 

201.

O pedido defensivo foi devidamente analisado e deferido, conforme 

decisão de fl. 204, determinando à Direção da Clínica Recanto da Paz que 

encaminhasse bimestralmente a este Juízo, informações sobre conduta, 

bem como acera de eventual alta ou abandono do tratamento.

Conforme ofício expedido pela direção da Clínica Recanto da Paz, fl. 220, o 

reeducando deu início ao tratamento na data de 16.01.2014, informando 

ainda o abandono em 27.05.2014.

Expedido mandado de intimação em desfavor do reeducando, restou 
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prejudicado seu cumprimento, conforme certidão de fl. 224.

“Certifico e dou fé, que não foi possível intimar o recuperando Wemerson 

Gomes da Silva, por se encontrar em lugar incerto e não sabido.”

O reeducando foi regredido definitivamente ao regime fechado, 

expedindo-se mandado de prisão com validade até 26.05.2026.

Através de ofícion°1931/2018, expedido pela Comarca de Rio Verde – GO 

é noticiado o cumprimento do respectivo mandado de prisão, na data de 

08.06.2018.

É o breve relato.

2. Fundamentação

 Estando o reeducando recolhido naquela Comarca, expeça-se precatória 

para a regularização da prisão.

Conforme consta nos autos, a genitora do reeducando apresenta 

endereço na Comarca de Rio Verde – GO, demonstrando, assim, vínculo 

familiar do reeducando, pelo que determino seja oficiado à Vara de 

Execuções Penais de Rio Verde – GO, solicitando anuência para a 

remessa dos respectivos autos.

3. Da revogação do inciso I, §2° do art. 157, CP, dada pela redação da Lei 

n° 13.654/2018.

Verifico que o juízo de condenação, ao proferir sentença, aplicou a fração 

mínima de aumento de pena prevista à época dos fatos, pelo que 

mantenho inalterada a dosimetria da pena do reeducando, vez que 

presentes duas causas de aumento de pena.

4. Dispositivo

a) Expeça-se carta precatória para a regularização de prisão à Comarca 

de Rio Verde – GO;

b) Oficie-se à Vara de Execuções Penais de Rio Verde – GO, solicitando 

anuência para remessa do presente executivo de pena;

c) Expeça-se cálculo de pena atualizado, contabilizando a interrupção do 

período de 27.05.2014 à 08.06.2018;

d) Intimem-se. Cumpra-se

Barra do Garças, 05.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269351 Nr: 567-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Sousa Costa, Wesley Iranildo 

Ribeiro, Tayrone Alves Silva, Adair da Silva Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 269351

1. Relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra 

Wanderson de Sousa Costa, Wesley Iranildo Ribeiro, Tayrone Alves Silva 

e Adair da Silva Assunção, imputando-lhes condutas que se amoldam dos 

tipos penais do art. 157, §2°, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, c/c. art. 

244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, contra a vítima Liomar 

Lourival da Silva.

Às fls. 229/231, SGS do BRASIL LTDA, representada por sua defesa 

técnica, apresenta novo pedido de restituição de veículo apreendido nos 

autos.

Em nova oportunidade, apresenta novo pedido de restituição de veículo 

apreendido, fls. 279/280.

Instado aos autos, o Ministério Público manifesta pelo deferimento do 

pedido de restituição do veículo VW SAVEIRO, placa FSG-6043.

É o breve relato.

2. Fundamentos

2.2 – Da restituição

 Inicialmente, verifico que os pedidos de fls. 229/231 e fls. 279/280 

merecem prosperar, vez que, resta ausentes dúvidas quanto ao direito do 

reclamante, conforme documentações de fls. 233/257.

Ademais, verifico que o veículo em questão já foi objeto de perícia, 

conforme laudo de fls. 168/178, não mais perfazendo motivos para a 

apreensão do veículo para interesses processuais.

Nestes termos, defiro o pedido de restituição do veículo VW SAVEIRO, 

placa FSG-6043, Renavam 0107357928, CHASSI 9BWUS4SU7GPO92815.

2.3 – Da designação de audiência

 Realizada audiência de instrução e julgamento em 12.06.2018, fl. 272, 

designou-se audiência de continuação da instrução em 26.07.2018, após 

o cumprimento de carta precatória expedida para a Comarca de Primavera 

do Leste – MT, com fins de inquirir a vítima através de sistema de 

videoconferência em 25.07.2018.

 Ocorre que em consulta ao sítio do TJMT, verifico decisão que 

redesignoua a respectiva audiência:

 “Código. 209103

Considerando que na data anteriormente designada, qual seja 25/07/2018, 

será feriado municipal, redesigno a audiência instrutória para 08/08/2018 

às 17h00minhoras. Intimem-se Cumpra-se

Primavera do Leste, 13 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito.”

Nestes termos, mantenho audiência designada para o dia 26.07.2018, às 

13hrs (MT) para a oitiva das testemunhas Tiago Miranda de Oliveira e 

Suzanny Santos de Melo.

Quanto aos réus, designo audiência para interrogatório no dia 13.08.2018, 

às 13hrs00min (MT).

Requisite-se a apresentação dos réus Wanderson de Souza Costa, 

Wesley Iranildo Ribeiro, Tayrone Alves Silva e Adair da Silva Assunção, 

no dia 08.08.2018, às 16hrs30min (MT) para a oitiva da vítima Liomar 

Lourival da Silva, por videoconferência.

3. Dispositivos.

a) Defiro a restituição do veículo VW SAVEIRO, placa FSG-6043, Renavam 

0107357928, CHASSI 9BWUS4SU7GPO92815.

b) Mantenho audiência de instrução para o dia 26.07.2018, às 13hrs (MT) 

para oitiva das testemunhas Tiago Miranda de Oliveira e Suzanny Santos 

de Melo.

c) Designo audiência de interrogatório dos réus para 13.08.2018, às 13hrs 

(MT).

d) Requisite-se a apresentação dos réus, para comparecerem em 

audiência no dia 08.08.2018, às 16hrs30min (MT), para oitiva da vítima.

e) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 04.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269755 Nr: 851-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Decisão

Autos de cód. 269755

 Trata-se de executivo de pena distribuído em desfavor do reeducando, 

nascido em 22.07.1991, filho de Joaquim Lopes da Silva e Maria Margarida 

Batista da Silva, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia Provisória de fls. 05/05-v: Pena: 12 (doze) anos e 01 (um) mês, de 

reclusão; Crime: art. 121, §1º, § 2º, inciso III, do CP; Pena: 16 (Dezesseis) 

anos e 06 (seis) meses, de reclusão; Crime: art. 121, § 2º, inciso I e III, do 

CP; Regime: Fechado; Data do fato: 06.03.2016; Recebimento da denúncia: 

21.03.2016; Prisão em: 06.03.2016; Transferência em: 25.01.2018; 

Sentença: 25.11.2016; Intimado pessoalmente da Sentença em: 

25.11.2016; Trânsito em Julgado para o Ministério Público em: aguardando 

julgamento do Acórdão; Trânsito em Julgado para a Defesa e Réu em: 

02.12.2016;

 Ante o requerimento formulado pelo reeducando Edimilson Batista da Silva 

em fl.55, vistas à Defensoria Pública.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 06.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262279 Nr: 14408-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Aparecida Garcia Morais, Allan Alves 

Sousa, Reginaldo Jacinto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Geancarlus de Souza Guterre - OAB:GO-35.193, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Rogério Nóbrega da 

Silva - OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 262279

1. Relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra 

Jessica Aparecida Garcia Morais, Allan Alves Sousa e Reginaldo Jacinto 

de Sousa, imputando-lhes condutas que se amoldam do tipo penal do art. 

33, caput, da Lei 11.343/06.

Proferida sentença condenatória, fls. 464/480.

Verifico interposição de recurso de apelação dos réus.

Representada por sua defesa técnica, a ré Jessica Aparecida Garcia 

Morais informa que é impedida de realizar visitas ao seu cônjuge, 

atualmente preso na Cadeia Pública de Barra do Garças – MT, 

oportunidade em que requer seja deferido pedido para visitas, fl. 

515/515-v.

O Ministério Público, fls. 518/519, apresenta cota pelo indeferimento do 

pedido de visitas.

É o breve relato

2. Fundamentos

2.2 – Da visita

Como bem relatado pelo representante do Ministério Público, embora o 

direito de visita esteja previsto na Lei de Execuções Penais, em 

observância ao direito de assistência familiar ao reeducando, este não 

pode ser compreendido como absoluto ou irrestrito, devendo ser analisado 

o caso em concreto.

Sobre isso:

“RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. 

COMPANHEIRA DO RECLUSO CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. 

DESPROVIMENTO. I – O direito de visitas aos internos não é absoluto ou 

irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as 

circunstâncias do caso concreto. II – Deve ser mantida a decisão que 

veda ao interno receber visitas de sua companheira, condenada 

definitivamente por tráfico de drogas, tendo em vista que a necessidade 

de preservar o estabelecimento prisional se sobrepõe ao direito individual 

do egresso. III – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF- RAG : 20160020002153, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de 

Julgamento: 11/02/2016, 3° Turma Criminal, Data de Publicação: Publicação 

no DJE: 18.02.2016. Pág.: 109)”.

Também é de entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NON HABEAS CORPUS.

EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA, COMPANHEIRO PRESO. 

INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. 

INVIABILIDADE DE MANEJO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE 

QUESTÕES CONCERNENTES AO DIREITO DE VISITAÇÃO. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘o direito 

de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e 

deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo de 

execuções’.

(AgRg no HC 393-846/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). 2. 

No caso, não foi autorizada a entrada da agravante na Penitenciária II de 

Presidente Venceslau, onde seu companheiro está preso, pois estava 

utilizando aplique capilar. 3. Nos termos do entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça, o direito de visita em unidade prisional destoa 

da finalidade constitucional do remédio heroico, uma vez que o objeto 

tutelado pelo habeas corpus é a liberdade de locomoção quando 

ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, sendo inviável, em regra, o 

manejo desta ação para questões concernentes ao direito de visitação, o 

que parece ser o caso dos autos. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ- AgRg no HC: 402580 SP 2017/0133936-4, Relator: Ministro ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T.6 – SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017)”.

Cumpra-se salientar que os visitantes de presos estão sujeitos às normas 

disciplinadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, que visão 

garantir a segurança dos servidores e dos próprios reeducando. 

Conforme exposto, imperioso mencionar que embora não tenha transitado 

em julgado, a requerente foi condenada a pena de 07 (sete) anos de 

reclusão, com regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da 

Lei n° 11.343/06.

Assim sendo, indefiro o pedido de visitas de fls.515/515-v.

Contudo, buscando resguardar a assistência familiar, defiro visita 

assistida semanal de até 15 (quinze) minutos, que deverão ser marcadas 

pela Direção da Cadeia Pública.

 2.3 – Do réu Allan Alves Sousa

 Analisando os presentes autos, verifico a interposição de recurso de 

apelação defensivo pelos réus.

 Verifico ainda que Jéssica Aparecida Garcia Morais apresentou as 

razões recursais em fls. 491-v/498, ao passo que Reginaldo Jacinto de 

Sousa apresenta suas razões em fls. 503/513.

 Intimado para apresentar as razões recursais, Allan Alves Sousa 

manifesta o desejo de ser assistido por Defensoria Pública, pelo que, 

vistas à Defensoria Pública para que apresente as Razões do recurso de 

apelação.

 Decorrido o prazo, ao Ministério Público para contrarrazões.

 3. Dispositivos.

a) Indefiro pedido de visitas formulado por Jéssica Aparecida Garcia 

Morais.

b) Defiro visita assistida semanal de até 15 (quinze) minutos.

c) Oficie-se à Direção da Cadeia Pública.

d) Vistas à Defensoria Pública para a apresentação de razões recursais 

do réu Allan Alves Sousa.

e) Após, vistas ao Ministério Público para a apresentação das 

contrarrazões recursais.

f) Com as contrarrazões, ao Egrégio TJMT.

g) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 05.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237513 Nr: 14471-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Guimarães Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos de cód. 237513

 Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor do reeducando 

Antônio Guimarães Martins, nascido em 23.05.1942, filho de José 

Constantino Guimarães e de Maria José de Brito, ostentando a seguinte 

guia de execução penal:

a) Guia de fls.02/02-v: Pena: 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) 

dias, de reclusão; Crime: art. 217-A, do CP; Regime: Fechado; Data do 

fato: ano de 2013; Sentença: 09.04.2015; Intimação pessoalmente da 

sentença em: 04.05.2015; Acórdão: 08.03.2016; Prisão em: 16.09.2016; e 

Transferência em: 14.11.2016; Trânsito em Julgado para o Ministério 

Público: 20.04.2015; Trânsito em Julgado para a Defesa e réu: 29.04.2016;

 Ante o requerimento formulado pelo reeducando Antônio Guimarães 

Martins em fl.51, vistas à Defensoria Pública.

 Cumpra.

Barra do Garças/MT, 06.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251038 Nr: 7009-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Marques Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO RAIMUNDO DE 

JESUS - OAB:45756

 Decisão

Autos de cód. 251038
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1. Ante o requerimento de fl.80, atenda, com urgência, o item “4” da 

decisão de fls.76/76-v.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 05.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277998 Nr: 6038-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Karaja Rodrigues Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Decisão Autos de cód. 277998 4) Dispositivo a) Recebo a denúncia de 

fls.01-C/01-H, ante a presença dos requisitos previstos no art.41, do CPP, 

e ausentes às hipóteses de rejeição da denúncia previstas no art. 395, do 

CPP. b) Defiro a quebra de sigilo de dados telefônicos do aplicativo 

Whatsapp do acusado Aroldo Karaja Rodrigues Galvão, nº do aparelho 

celular : (66) 99202-8473, e Vanderson Bittencourt de Carvalho, nº do 

aparelho celular : (66)99219-4673, devendo realizar perícia, inclusive, 

serem recuperados eventuais dados que foram apagados. c) Indefiro o 

pleito de revogação de prisão; d) Realize-se a perícia nos aparelhos 

apreendidos no prazo de 30 (trinta) dias; e) Tramite-se em sigilo; f) 

Intime-se o Ministério Público e a Autoridade Policial subscritora da 

representação; g) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

16.07.2018 às 15h00min (horário MT); h) Cumpra-se Barra do Garças, 

06.07.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220154 Nr: 2919-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Medrado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220154 Nr: 2919-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Medrado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 220154

 1. Diante da citação por edital de Willian Medrado de Souza, declaro 

suspenso o processo e o prazo prescricional até 22.02.2038, de acordo 

com o art. 366 do CPP.

2. Não vislumbro ser a decretação de prisão preventiva, nem tampouco a 

produção antecipada de provas.

3. Remeta-se ao arquivo provisório, até a prescrição, ou comparecimento 

espontâneo.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças, 26.2.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 261437 Nr: 13892-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 02/08/2018 às 14:00 horas, para a audiência de instrução 

e julgamento (horário oficial de Cuiabá/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 243247 Nr: 1560-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 02/08/2018 às 16:00 horas, para a audiência de instrução 

e julgamento (horário oficial de Cuiabá/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 231937 Nr: 10422-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinelle Henrique da Silva Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Com tais considerações, em consonância com parecer do Ministério 

Público, REVOGO a medida cautelar de monitoramento eletrônico e 

determino a retirada da tornozeleira de RUDINELLE HENRIQUE DA SILVA 

COUTINHO.Expeça-se o mandado de intimação/retirada de tornozeleira do 

denunciado.Oficie-se a Central de Monitoramento para conhecimento e 

retirada da tornozeleira.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se e se 

cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280707 Nr: 7600-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robison Carlos de Oliveira, Marcos Junior 

Reckziegel Gonçalves, Edgar Pereira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 (...) Posto isso, com fulcro nos art. 312 e seguintes, do CPP, a prisão de 

EDGAR PEREIRA COSTA deve ser mantida por não vislumbrar este juízo 

alteração dos requisitos da prisão preventiva.Intime-se o causídico 

peticionante de fls. 80/82, para que junte aos autos prova de sua 

constituição nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 05 de julho de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 191691 Nr: 11506-90.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Cabral Borges Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Vistos.

Designo o dia 16/08/2018, às 15:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a oitiva da vítima e interrogatório do denunciado.

Intime-se a vítima, a ser localizadas no endereço de fl. 114.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 207611 Nr: 8088-13.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauro Sardinha 

Tavares - OAB:8.863/GO

 Vistos.

Considerando o substabelecimento apresentado nos autos, intime-se a 

defesa, para que no prazo de 5 (cinco) dias, apresente suas alegações 

finais.

Não sendo apresentadas, intime-se o denunciado para constituir novo 

advogado. Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o 

Defensor Público atuante frente a este Juízo para apresentar alegações, 

no prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 183508 Nr: 5099-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 204958 Nr: 6562-11.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 202336 Nr: 5135-76.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grenis Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Santiago Freitas Diniz 

- OAB:MT 16.066

 Vistos, em correição.

Arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 214139 Nr: 11938-75.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverton Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Heverton Gonçalves dos Santos, pelo cometimento, em tese, dos delitos 

tipificados nos artigos 155, §4º, inciso III, do Código Penal.

O réu Heverton Gonçalves dos Santos apresentou resposta escrita à 

acusação, alegando inépcia da exordial acusatória e ausência de justa 

causa à persecução criminal.

Diante das preliminares suscitadas pela defesa, foi aberta vistas dos 

autos ao parquet, que pugnou pela rejeição da preliminar suscitada.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

As alegações da defesa em preliminares, certamente confundem-se com 

o mérito da ação, vez que a desclassificação do delito de furto qualificado 

para furto de uso ou furto simples ou para furto tentado somente pode ser 

analisada após a coleta de provas na instrução processual.

Entendo que as provas, até o momento carreadas aos autos, sustentam a 

denúncia, bem como impedem a absolvição prematura, ao menos nessa 

fase processual, pois não constato nenhuma das hipóteses do artigo 397 

do Código de Processo Penal.

A apreciação da amplitude do arcabouço probatório, especialmente das 

provas até então coletadas, não pode servir, ab initio, para que haja um 
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reconhecimento prematuro da inexistência de dolo e, por consequência, 

privar o Ministério Público de atos probatórios posteriores.

 O conjunto de elementos probatórios é razoável sobre a existência do 

crime e indícios da autoria mostram-se visíveis e induvidoso, em face da 

prova pré-constituída.

 Posto isso, rejeito as preliminares arguidas em sede de defesa.

Em prosseguimento, superada a preliminar arguida pela defesa e não 

verificadas as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designo o dia 21/08/2018, às _14:00_horas (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

Havendo testemunhas residentes em outra comarca, depreque-se sua 

oitiva.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 243266 Nr: 1579-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACdCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus - 

OAB:

 Vistos.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Rafaela Jordanna Amaral.

Designo o dia 16/08/2018, às 15:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a oitiva da vítima Kamilla Regina de Sousa, e das 

testemunhas Jhefferson Pimentel de Oliveira e Ana Paula Costa da Silva, 

os quais podem ser encontrados no endereço de fls. 94, bem como se 

proceder com o interrogatório do denunciado Guilherme Antônio Campos 

Couto Neto

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 204958 Nr: 6562-11.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o momento processual é para 

apresentação das alegações finais e não de defesa inicial conforme 

suscitado pela defesa em fls. 127.

 Deste modo, chamo o feito a ordem a fim de que intime-se a defesa para 

apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais.

Após conclusos.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 167389 Nr: 10190-13.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Castilho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15.563, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB:17735, JOÃO 

GABRIEL DAN LOPES - OAB:15.678

 Vistos, em correição.

Em que pese já ter sido feito a juntada das alegações finais no sistema 

Apolo verifica-se que o mesmo não foi encartado aos respectivos autos, 

razão pela qual devolvo aos autos à secretaria a fim de que seja 

devidamente encartado aos autos.

 Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 183508 Nr: 5099-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

Designo o dia 16/08/2018, às 15:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a oitiva da vítima Luciene Teixeira, e das testemunhas 

Wallef Alan Teixeira de oliveira e Rui gomes Lima, bem como proceder com 

o interrogatório do denunciado.

Intimem-se e se cumpra

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 165153 Nr: 7119-03.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Vistos, em correição.

Ante a inércia do patrono do denunciado Ronaldo Ferreira dos Santos, 

intime-se pessoalmente o denunciado, para que constituam novo 

causídico, ou informe a impossibilidade financeira para constituir advogado 

particular no prazo de 10 (dez) dias.

Constituindo o denunciado novo advogado, intime-se para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

Decorrido o prazo, não possuindo procurador constituído ou não 

apresentado alegações finais, desde já, nomeio o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para que manifeste no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 213189 Nr: 11360-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Por outro lado, presentes todos os requisitos do artigo 77 do Código 

Penal, motivo pelo qual suspendo a execução da pena privativa de 

liberdade, por 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes 

condições: a) não frequentar bares, casas noturnas, de jogos e de 

prostituição; b) não mudar de residência e não se ausentar da cidade 

onde reside por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização 

judicial; c) apresentar-se mensalmente em Juízo, dando conta de suas 

atividades; e d) comparecimento ao CREAS deste Município de Barra do 

Garças/MT, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que 

participe de 16 módulos reflexivos semanais específicos para condenados 

por delitos no âmbito familiar.Condeno o réu ao pagamento de custas e 
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despesas processuais.Tendo em vista a absoluta ausência de elementos 

que permitam a aferição dos prejuízos suportados pela vítima, deixo de 

fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração.Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) 

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b) Expeça-se Guia de 

Execução Definitiva;c) Comunique-se a suspensão dos direitos políticos 

do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - 

Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sítio eletrônico 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o artigo 595, da 

CNGC.d) Oficie-se ao INI e demais órgãos competentes, fornecendo 

informações sobre a condenação do réu;P.R.I.C.Por fim, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 273417 Nr: 3216-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva de NESULEI MORAIS 

MARTINS mediante as seguintes condições a serem cumpridas:I - 

assinatura de compromisso de comparecimento a todos os atos 

processuais para os quais for intimado; II – não mudar de residência e 

cidade sem prévia comunicação à este Juízo e não se ausentar de Barra 

do Garças por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicação, sob pena de 

decretação de sua prisão preventiva novamente.Fica desde já advertido o 

acusado que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares 

acima nominadas ensejará novamente a decretação da sua prisão 

preventiva. Saliento que o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a leitura 

de todas as medidas impostas, ressaltando que, em caso de 

descumprimento, ensejará revogação do benefício.Expeça-se o 

competente alvará de soltura e termo de compromisso. Proceda-se com a 

regularização junto nos BNMP, bem como eventual baixa do mandado 

expedido por este feito.(...) Designo o dia 03/10/2018, às 13:00 horas, 

para a audiência de instrução e julgamento (horário/MT). (...) Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário COM URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 

06 de julho de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010906-30.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ALVES BORBA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LEONARDO CARVALHO DA MOTA - MT0013302S 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/08/2018 Hora: 15:40 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-21.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILENE ROSA MILOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA BATISTA LEMES BRITO (REQUERIDO)

JARBAS ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA OAB - GO0032642A 

(ADVOGADO)

 

1- Embora mediante o manejo do sistema RENAJUD tenha se logrado a 

restrição de veículos, para que ocorra a sua efetiva penhora e remoção 

deve a parte indicar seu paradeiro, tornando factível o ato pretendido, 

assim sendo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que assim proceda. 

2- Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011672-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTO DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR BORTOLAIA OAB - MT0005444A (ADVOGADO)

 

INDEFIRO o pedido da parte exequente em levar o bem à alienação judicial, 

notadamente porque o leilão outrora realizado restou infrutífero, bem como 

a parte exequente já se manifestou no sentido de adjudicar o bem. Assim 

sendo, DETERMINO à secretaria que concretize incontinenti a decisão 

proferida no ID 7976219. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010595-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA CLEMENTE FANTINI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ATREVIDINHA CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - EPP, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para 

se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMIVAL ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FABIO 

CARLOS DE OLIVEIRA - MS0016393A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 22/08/2018 Hora: 16:00 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8012477-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO TAKATSUKA OAB - SP0043638A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDERCY ALVES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

 

DECISÃO 1. A sentença contida no ID 9722128 não tem pertinência com o 

presente feito, tendo sido erroneamente encartada aos autos. Com efeito, 

cuida-se de ato totalmente estranho a este processo, não possuindo 
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nenhuma eficácia jurídica entre as partes, vez que este magistrado não se 

ocupou da causa que nele se discute, além de condenar pessoa estranha 

à relação processual, maltratando o disposto no artigo 506, do CPC. 2. 

Frente ao exposto, REVOGO a “sentença” contida no ID 97221228. 

Determino seja anulado no sistema o lançamento relativo à referida 

sentença, extraindo-a do bojo destes autos após o trânsito em julgado 

desta decisão, permanecendo em seu lugar certidão informando os 

motivos do desentranhamento. 3. Tendo em vista a situação anômala que 

permeou este processo, determino sejam as partes intimadas do inteiro 

conteúdo da presente decisão, devendo os autos serem alocados no 

escaninho “aguardando sentença”. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011886-74.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO OAB - 

MT0016043A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA OAB - SP0152232A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Transitado em julgado retornem 

conclusos para apreciação da exceção de incompetência, ocasião que 

será ou não designada enseada de instrução. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA GABRIELA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001711-38.2017.811.0004 Pólo ativo: FABIA GABRIELA ROSA 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS que 

comprovam a origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA OLIVEIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ISABELLA 

BEATRIZ SANTOS BRITO - MT0019233A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 23/07/2018 Hora: 13:20 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012299-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES MORBECK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA EDITH COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO FIGUEIREDO REIS OAB - MT0005831A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012299-19.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARIA ALVES MORBECK 

Pólo Passivo: MARIA EDITH COSTA / SILVÉRIO PINTO DA SILVA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, conforme evento 13/16 para dar prosseguimento ao feito, e não 

realizado nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA 

IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA 

EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora, ou localização do bem indicado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011923-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIDA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA CRISTINA SALES NOBRES (REQUERIDO)

 

Autos nº 8011923-33.2016.811.0004 Pólo Ativo: WELLIDA LOPES 

MARTINS Pólo Passivo: RAFAELA CRISTINA SALES NOBRES . Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e o autor intimado para apresentar endereço atualizado da 

parte reclamada (evento 16/19), manteve-se inerte. Assim, de acordo com 

o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Após o 

trânsito em julgado. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011307-92.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. DE SOUZA PARTEZANI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY GOMES DIAS (EXECUTADO)

 

Autos nº 8011307-92.2015.811.0004 Pólo Ativo: CENTAURUS MOTO Pólo 

Passivo: WESLEY GOMES DIAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 
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reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, conforme evento 24/26 para dar prosseguimento ao feito, e não 

realizado nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA 

IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA 

EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora, ou localização do bem indicado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011149-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY KELLY CRISTINA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EYDER DIVINO E SOARES (EXECUTADO)

IDEVALDO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Autos nº 8011149-37.2015.811.0004 Pólo Ativo: GLEICY KELLY CRISTINA 

DOS SANTOS Pólo Passivo: EYDER DIVINO E SOARES / IDEVALDO 

ALVES PEREIRA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, conforme evento 20/22 para dar prosseguimento ao feito, e não 

realizado nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA 

IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA 

EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora, ou localização do bem indicado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010769-14.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO JARBAS BRAGA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESILEY FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010769-14.2015.811.0004 Pólo Ativo: HUGO JARBAS BRAGA 

ARAUJO Pólo Passivo: CLESILEY FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, conforme evento 24/26 para dar prosseguimento ao feito, e não 

realizado nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA 

IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA 

EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 
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NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora, ou localização do bem indicado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011315-06.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMILTON LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos nº 8011315-06.2014.811.0004 Pólo Ativo: LOCADORA NOVA 

JERUSALEM Pólo Passivo: JOSEMILTON LIMA DA SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, conforme evento 32/35 para dar prosseguimento ao feito, e não 

realizado nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA 

IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA 

EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora, ou localização do bem indicado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLIZE ORTENILA MUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICO - UNIAO DE CURSOS EDUCACIONAIS DO CENTRO OESTE LTDA - 

ME (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 24/08/2018 Hora: 12:40 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 246952 Nr: 4204-05.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Luz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que deixei de proceder com a expedição de Mandado 

de Audiência de Recebimento de Denuncia, tendo em vista a certidão do 

Sr. Meirinho ref. Fls. 31. Eu Célia Gama Carvalho digitei e aasino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 202201 Nr: 5049-08.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Fernando Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 DESPACHO

Autos nº: 5049-08.2015.811.0004 Código: 202201

Vistos.

1. Trata-se de audiência que se concretizaria no dia 27/06/2018. Ocorre 

que, nesta data ocorrerá a participação da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo FIFA 2018, e ficando a par da situação o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou a troca de 

expediente para o turno matutino, impossibilitando a realização do ato – 

PORTARIA Nº 629/2018-PRES – e, nestas razões, REDESIGNO audiência 

de justificação para o dia 17/07/2018, precisamente às 15h30min/MT.

2. Expeça-se o necessário.

 3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 88857 Nr: 4294-85.2009.811.0006
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 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VVistos etc.

Trata-se de Ação de Interdição proposta por Alexandra Aparecida da 

Silva que objetiva a interdição de Écio Duarte Alves.

 Narra a requerente, em síntese, conviver em união estável com o 

interditando, o qual apresenta quadro clínico compatível com patologia CID 

10: F32 e F29, sendo incapaz de administrar sua própria vida, 

necessitando, inclusive, de acompanhamento contínuo, mesmo para as 

ações mais simples.

Afirma que o interditando apresenta sinais de tal patologia desde o ano de 

2006, sendo a requerente, responsável por todos os seus cuidados.

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes, fls. 13/39.

 A inicial foi recebida às fls. 40, oportunidade em que foi concedida a 

antecipação de tutela e deferida a curatela provisória à requerente.

O Ministério Público manifestou às fls. 43/44, requerendo informação do 

estudo psicossocial, realizado pela equipe da Secretaria de Ação Social, 

foi juntado às fls. 92/93.

Às fls. 95, foi determinada avaliação psiquiátrica pela Politec, acerca do 

atual estado de saúde mental do requerido.

O laudo pericial foi acostado aos autos às fls. 114/116.

Dado vista dos autos ao Ministério Público, este manifestou-se 

favoravelmente ao pedido, fls. 118.

 Às fls. 48, foi realizada audiência de interrogatório do requerido.

Aportou aos autos juntada de oficio às fls. 52/53, bem como decisão fls. 

56/57, nomeando perito.

Às fls. 86, determinando a avaliação do grau de incapacidade do 

interditando, pela equipe técnica, sendo que a referida informação foi 

juntada às fls. 87, e deferida às fls. 88.

O Ministério Público se manifestou-se pela procedência da ação, às fls. 

118.

É o relatório. Decido.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”.

 A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 

6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”.

 Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos.

No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é portador 

da doença de CID CID 10: F32 e F29, o que o torna incapaz para as 

responsabilidades civis, é certo que a interdição é medida necessária à 

garantia de sua qualidade de vida, vez que sua patologia o impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil.

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando.

DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de Écio Duarte Alves, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de natureza patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso 

III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Alexandra Aparecida da Silva, confirmando os 

efeitos da tutela anteriormente concedida.

Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil 

e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias.

Sem custas ou honorários.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

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

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 80421 Nr: 6998-08.2008.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES, PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, INTIMAR a parte na pessoa de sua 

advogada bem como a parte requerida representada pelo Nucleo de 

Praticas Judiciária, a manifestarem sobre Avaliação de fls. 118/119 no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170181 Nr: 6401-29.2014.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6514

 ertifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, INTIMAR a parte requerida a apresentar 

MEMORIAIS FINAIS no prazo 05 (cinco) dias como determinado no decisão 

de fls 157.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 227871 Nr: 12754-80.2017.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADG, ADFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHL, LMSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA LOPES ALVARES 

CAMPOS - OAB:20.500/O, MANOEL ALVARES CAMPOS - 

OAB:1.127-A, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE APARECIDA 

BARBOSA DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA 

VANINI - OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - OAB:11.468 

OAB/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a contestação de fls. 

42/107, é tempestiva. Isto posto nos termos do artigo 203, § 4º do CPC e 

provimento 5/2007/CGJ/TJMT, pelo presente impulsiono os autos 

INTIMANDO via DJE/MT a parte autora através de seu respectivo 

advogado, , para querendo, impugnar a contestação de fls. 42/107, no 

prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 161309 Nr: 9103-79.2013.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PONTES E LACERDA - OAB:, RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12403-A

 Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, a fim de conceder a guarda definitiva de 

Wellington Luiz Lima à requerida Ana Maria Silva Lima, nos termos dos 

artigos 33 e seguintes da Lei nº 8.069/90.Expeça-se Termo Definitivo de 

Guarda.Ademais, proceda-se à anotação dos advogados das partes no 

sistema processual (fls. 91 e 131).Sem custas, haja vista que as partes 

são beneficiárias da justiça gratuita.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170146 Nr: 6371-91.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.R.O., HAECKEL SADLER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO PINTO - OAB:, 

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte Autora colacione 

aos autos laudo médico atualizado informando eventual necessidade de 

prorrogação no tratamento e tempo estimado e a devida prestação de 

contas, apesar de intimada (DJE 10251 de 09.5.2018, ate a presente não 

apresentou.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71178 Nr: 8609-30.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDA, RDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA - OAB:14031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEVARD FRANÇA DO 

AMARAL - OAB:4930/MT

 Certifico que decorreu o prazo para requerente comparecer ao INSS com 

os documentos do infante, para implementação da pensão alimentícia, 

apesar de intimada conforme se vê as fls. 119..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194075 Nr: 10810-14.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJD, DJD, KKDJ, AJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para parte autora manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, apesar de intimada conforme se vê 

as fls. 56.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 89443 Nr: 4747-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento ao item 1.19.1.4 do Provimento 07/2011 alterado 

pelo Provimento 26/2011 – CGJ impulsiono os autos para que se proceda o 

arquivamento, em cumprimento a sentença de fl. 266/267.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000570-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEI CRAMOLICH LOPES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Marlei Cramolich Lopes (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000570-12.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: MARLEI 

CRAMOLICH LOPES EIRELI - ME, MARLEI CRAMOLICH LOPES 1 - Diante do 

pedido de id. 11771466, CUMPRAM-SE o item 2 e seguintes da decisão de 

id. 11485916. Cáceres/MT, 06 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002779-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 
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oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002816-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89536 Nr: 4840-43.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO SOLER DO AMARAL 

JUNIOR - OAB:12465-A OAB/MT

 SENTENÇA

Trata-se de execução de título judicial ajuizada por SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de MIGUEL RODRIGUES 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, após restarem infrutíferas as tentativas de localizar 

patrimônio em nome da parte executada, a parte exequente apresentou 

manifestação renunciando ao crédito executado e requerendo a extinção 

do feito (fls. 285/285-verso).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Considerando a manifestação de vontade da parte exequente, este Juízo 

HOMOLOGA a renúncia requerida, na forma do art. 924, inciso IV, do CPC.

Custas, se houver, pela parte exequente.

 OFICIE-SE ao Detran/MT a fim de que promova, no prazo de 15 dias, a 

baixa da restrição inserida às fls. 283/284, comprovando nos autos.

Após o cumprimento da diligência acima, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169762 Nr: 6045-34.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS A DIAS ME, MARIA CELIA ALMEIDA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Inicialmente, considerando que, na contestação, a curadora especial 

apresentou novo endereço para tentativa de citação da parte demandada 

(fls. 72/72-verso), bem como que a localização da parte demandada, 

acima de tudo, visa assegurar o exercício pleno do devido processo legal, 

CITE-SE a parte demandada nos seguintes endereços: (a) Rua das 

Maravilhas, n. 124, Bairro Cavalhada II, Cáceres/MT ou Rua das 

Maravilhas, n. 124, apto 32, Rancho Verde, Bairro Cavalhada II, 

Cáceres/MT; (b) Rua das Maravilhas, n. 202, Cavalhada, Cáceres/MT e (c) 

Loja 06, localizada na Praça da Cavalhada, Cáceres/MT, observando-se 

os comandos da decisão de fl. 40.

Vale dizer que, caso inexitosa a diligência acima, será ratificada a citação 

por edital já realizada nos autos e os atos subsequentes.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137877 Nr: 7291-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 51 de 585



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT

 DECISÃO

1 – A fim de conferir efetividade ao título executivo judicial, com 

fundamento no art. 536, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

Banco executado, por meio de seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o quanto determinado na decisão monocrática de 

fls. 132/134-verso, para o fim de promover a retificação dos contratos 

objetos dos autos, nos termos do que fora decidido pelo órgão “ad quem”, 

comprovando nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais) ficando limitado, pelo critério da razoabilidade, até o 

montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas 

de coerção indireta.

 2 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem a demonstração da retificação dos 

contratos, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC).

3 – Com ou sem requerimentos formulados, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar no prazo de 15 dias.

4 – Após, CERTIFIQUE-SE nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS 

para apreciação ou arquivamento.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101589 Nr: 6685-76.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86235/RJ

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 225/228, PROCEDA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Dixon Patrick Gonzaga de Freitas e como parte executada Brasil Telecom 

S/A.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21696 Nr: 2541-40.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO OPERÁRIA CACERENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NA IND. CONST. CIVIL IMOBILIARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - OAB:6522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 DESPACHO

1 – A parte exequente postula a constrição de valores e bens por meio 

dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Ocorre que credor deixou 

de trazer com a petição o CPF dos executados. Veja-se que eles sequer 

foram qualificados na exordial.

Evidentemente que tal atribuição não pode ficar a cargo do Poder 

Judiciário, qual seja a de vasculhar as páginas dos autos, muitas vezes 

estão distribuídas em mais de um volume, em busca de dados simples e 

que são de maior interesse e de responsabilidade do credor.

Ademais, a qualificação da parte executada é ônus processual da parte 

que os postula.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente a qualificação completa dos executados, 

notadamente o CPF, sob pena de arquivamento.

2 – Em seguida, CONCLUSOS para análise do pedido de fl. 461.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155772 Nr: 3345-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITUALDO FERREIRA DOURADINHO, 

JANILSON FERREIRA DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO 1 – Considerando a petição de fls. 106/107, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequente Banco do Brasil S/A e como parte executada Britualdo Ferreira 

Douradinho e Janilson Ferreira Douradinho.2 – No vertente caso, ante a 

revelia da parte demandada/executada, não há o porquê proceder à 

intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do seguinte julgado:“(...) 

Aliás, no voto-condutor da ementa acima transcrita constou a seguinte 

passagem:“Em se tratando de réu revel que, apesar de intimado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não apresentou defesa nem 

constituiu advogado, aplica-se o art. 322 do CPC antigo, o qual dispõe que, 

contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazo 

independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato 

decisório. A propósito: (...) Tal entendimento jurisprudencial não fora 

alterado com a vigência da Lei n. 13.105/2015, como faz ver Daniel 

Amorim Assumpção Neves:“A ausência de previsão quanto ao réu revel 

citado de forma real na fase de conhecimento permite a manutenção do 

entendimento jurisprudencial pela dispensa de sua intimação, devendo 

nesse caso o prazo para o cumprimento da obrigação ser contado do 

trânsito em julgado.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de 

Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: 

Método, 2015. p. 366)3 – Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, com a 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

na forma do artigo 523 do CPC, uma vez que as planilhas de cálculo 

apresentadas às fls. 109/110 encontram-se incompletas e, portanto, 

ininteligíveis, sob pena de arquivamento.4 – Após, CONCLUSOS para 

análise do pedido de bloqueio de valores formulado às fls. 106/107.5 – 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153994 Nr: 1360-18.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.G.DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS ME, JOSÉ 

GERALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 SENTENÇA
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Trata-se de ação de execução ajuizada por J. G. DA SILVA COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS ME em face de VIVO S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, foi realizada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo e 

a suspensão do feito até o dia 15/12/2017, data prevista para o 

cumprimento integral das obrigações (fls. 166/167-verso).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 166/167-verso), 

denota-se que a avença foi firmada em observância à validade do negócio 

jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser 

homologado por este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 166/167-verso), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, uma vez decorrido o prazo requerido de suspensão, bem 

como havendo manifestação das partes informando o cumprimento da 

avença (fls. 171/172 e fl. 174), EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b”, c/c o art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários como acordado.

Uma vez que as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 60537 Nr: 6851-50.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EMIDIO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV DESCALVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução proposta por LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR 

em face de TV DESCALVADOS LTDA., ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte exequente foi intimada para 

dar andamento na execução, ocasião em que pugnou pela suspensão do 

feito a fim de realizar a busca de bens do executado (fl. 94).

Decorrido o prazo requerido, fora determinada a intimação do exequente 

para pugnar o que entender de direito, sob pena de arquivamento (fl. 95).

A parte exequente fora intimada via DJE e pessoalmente, contudo, não 

manifestou (fl. 99).

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184051 Nr: 4676-68.2015.811.0006

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVINO PADILHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA APARECIDA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 (...)1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos 

de declaração opostos às fls. 384/386 para o fim de sanar a omissão 

apontada pela parte embargante, com supedâneo no art. 1.022, inciso III do 

Código de Processo Civil. Por consequência, passa a sentença a conter o 

seguinte conteúdo:“(...) b) Condenar a ré ao pagamento das perdas e 

danos experimentados pelo autor com despesas de alugueis desde a data 

da notificação extrajudicial até a efetiva desocupação do imóvel, sendo 

que de tal valor deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do evento 

danoso (data da notificação extrajudicial).Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o competente mandado de imissão na posse.CONDENA-SE a 

parte demandada ao pagamento das despesas, custas e de honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Contudo, condenação essa 

suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez este juízo DEFERE 

os benefícios da gratuidade da justiça à demandada. (...)2 – 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 05 de julho de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155630 Nr: 3185-94.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CAMPOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, BANCO BGN S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A, ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13.604-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A MT, LUZIA 

ANGÉLICA DE ARRUDA GONÇALVES - OAB:9.802

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM 

S/A atacando a sentença de fls. 416/419-verso, sob o argumento de que 

referido decisum fora omisso no que toca à determinação de expedição de 

ofício ao órgão pagador do demandante, a fim de promover a readequação 

dos descontos consignados.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão na decisão atacada.

Isso porque, no dispositivo da sentença de fls. 416/419-verso constou 

expressamente determinação para que fosse expedido ofício ao órgão 

pagador do autor, o que deverá ser promovido após o trânsito em julgado 

da sentença.

1 - Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.

2 - Uma vez interposto recurso de apelação, INTIME-SE a parte contrária 

para apresentar contrarrazões no prazo legal.

3 – Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as providências de estilo.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4759 Nr: 865-33.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS, FAUSTINO NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Código: 4759

DESPACHO

1 – Compulsando os autos verifica-se que a parte executada informou 

acordo nos presentes autos à fl. 220/222, sendo que a parte exequente 
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informou a inexistência de tal acordo à fl. 224 e requereu o 

prosseguimento da execução. Após tal manifestação, a parte exequente 

informa novamente a realização de acordo entre as partes (fls. 226/227) e 

junta um comprovante de pagamento.

2 – Diante, disso, INTIME-SE novamente a parte exequente para se 

manifestar a respeito de tal documento, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 19563 Nr: 4362-79.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS, FAUSTINO NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Autos n. 4362-79.2002.811.0006 (Código n. 19563)

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de RUBENS GATTAS e FAUSTINO NATAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, a parte exequente noticiou nos autos à fl. 176 que os 

executados quitaram a dívida e requereu a extinção da ação, baixa 

definitiva dos autos e a liberação da averbação que recai sobre o imóvel 

de matrícula 12.501.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, DEFERE-SE o pedido de liberação da averbação que recai 

sobre o imóvel de matrícula 12.501, para tanto, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento.

Desapensem-se os presentes autos da ação de execução de Código 

4759.

Cumpridas as diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cáceres/MT, 05 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173503 Nr: 8857-49.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI APARECIDA CARVALHO E SILVA GONÇALVES, 

WASHINGTON LUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPRASEG MATO GROSSO SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B

 Código n. 173503

DECISÃO

1 – Em tempo, considerando a existência de omissão na decisão de fl. 

100, que deixou de observar o pleito formulado pela parte embargante à fl. 

98, este Juízo promove, de ofício, a sua retificação, a fim de TORNAR 

NULO o aludido ato judicial de fl. 100.

2 – Passo seguinte, PROCEDA-SE a retificação da capa dos autos e do 

Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo constar como 

Cumprimento de Sentença, tendo como exequente Nelci Aparecida de 

Carvalho e Silva Gonçalves e Outro e como parte executada Supraseg 

Mato Grosso Segurança Eletrônica Ltda.

3 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

4 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

5 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

6 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

7 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

8 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 03 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 144087 Nr: 2020-46.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:OAB/SP 292.207, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, MAURÍCIO SCANDELARI MILCZEWSKI - 

OAB:58.885, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT, WALDIR LUIZ BULGARELLI 

- OAB:OAB/SP 217.291

 Código n. 144087

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que o feito já fora devidamente 

sentenciado, como se vê às fls. 355/359, de modo que não há falar em 

produção de novas provas ou falta de interesse de agir da parte autora, 

como requerido pelas rés às fls. 387/388.

Logo, nos termos da sentença de fls. 355/359, certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 25054 Nr: 1204-79.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP, ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO MARCELO DE AGUIAR - 

OAB:6827-B

 Código n. 25054

DECISÃO

1 – De início, não fora procedida pesquisa no sistema CCS ante a 

impossibilidade técnica de consulta por este magistrado.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

os documentos em questão, pugnando o que entender de direito.

2 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome do princípio da 
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celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD (DOI) visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

3 – Sem prejuízo das diligências anteriores, DEFERE-SE, ainda, o pedido de 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º, do CPC.

4 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75948 Nr: 2604-55.2008.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Murtinho Cardoso, Sebastião 

Zacarias Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 DECISÃO

1 – Tendo em vista o pedido formulado pela parte autora para 

redesignação da audiência (fls. 164/164-verso), uma vez que a advogada 

constituída nos autos encontra-se gestante e que a data designada 

antecede ao período previsto para o parto (fl. 165), caracterizando 

hipótese de justo impedimento para comparecimento, na forma do artigo 

362, § 1º, do CPC, este Juízo DEFERE o pleito de fls. 164/164-verso.

 REDESIGNA-SE a audiência para o dia 03 de outubro de 2018, às 

13h30min (MT).

2 – INTIMEM-SE.

3 – No mais, CUMPRAM-SE as demais determinações de fls. 149/150.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135576 Nr: 4675-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 DESPACHO

1 – CERTIFIQUE-SE acerca da existência de numerário depositado nos 

autos, vinculando-o em conta judicial designada ao vertente feito.

2 – Caso haja saldo positivo, tendo em vista os poderes especiais 

outorgados no instrumento de mandato encartado à fl. 12 e com fulcro no 

artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de 

fl. 83 e, por conseguinte, autoriza a expedição do alvará em nome do 

causídico na forma requerida.

 3 – Depois, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação, na forma do item 2.13.3.3 da CGNC.

4 – Após, INTIME-SE a parte exequente, por meio do seu advogado, para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do vertente feito, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43889 Nr: 2386-32.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

1 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via Bacenjud (fls. 

62/64). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

exequente às fls. 93/94, porquanto não houve demonstração pela 

exequente da existência de indícios de que haveria numerário disponível 

em conta bancária da parte devedora que justificassem outra diligência no 

sistema Bacenjud.

2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158593 Nr: 6333-16.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESCENCIA AMANCIR DA CUNHA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO AMBRA, BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S.A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO ORIGINAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigues Chaves - 

OAB:55.925 RS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B 

OAB/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - OAB:68.723, ESIO 

OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT, Fábio Alexandre 

Verzoni Miraglia - OAB:37.069 RS, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730 

MG, Luisa Vargas Guimarães - OAB:78.469 RS, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MOACYR NUNES DE BARROS - OAB:18.489, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A

 SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de repactuação contratual ajuizada por 

CRESCENCIA AMANCIA DA CUNHA OLIVEIRA em face de BV FINANCEIRA 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, foi realizada a composição extrajudicial entre a parte 

autora e a ré Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento 

(fls. 544/545), pugnando as partes pela extinção do feito com relação à 

aludida demandada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre a parte autora e a ré Bv Financeira 

S/A – Crédito, Financiamento e Investimento (fls. 544/545), denota-se que 

a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo:

1 - HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre a parte autora 

e a ré Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento (fls. 

544/545), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, de modo que 

EXTINGUE-SE o processo em relação à ré Bv Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, prosseguindo-se com relação aos demais 

réus.

2 - PROMOVA-SE a retificação na autuação e distribuição do feito a fim de 

excluir a ré Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento do 

polo passivo.
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3 - Passo seguinte, uma vez que o réu Banco BGN S/A informou o 

protocolo de apresentação da contestação (fls. 542/543), PROMOVA-SE a 

busca e, por conseguinte, a juntada do aludido documento, 

CERTIFICANDO-SE a tempestividade da resposta apresentada.

4 - Após, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 dias.

5 - Por fim, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142083 Nr: 11862-84.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSM, RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA (...) Vieram os autos conclusos.Em síntese o 

relato.Fundamenta-se e decide-se.DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 

135.Nesse contexto, incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do 

novo CPC a qual determina a suspensão do feito quando não há 

localização de bens passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o 

arquivamento provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal 

sem baixa na distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de 

suspensão, importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova 

disciplina acerca da suspensão da execução em caso de ausência de 

bens penhoráveis, consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano 

durante o qual se suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 

921, inciso III, do CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 

(um) ano e pelo mesmo período fica suspenso o curso do prazo 

prescricional, inteligência do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o 

exequente que após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de 

prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, 

considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para remeter o 

feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora ou modificada a situação fática sobre a localização 

do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso a 

exequente a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154732 Nr: 2192-51.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO HURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 205/207, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Assunção Hurtado e como parte executada Banco Pan S/A.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157533 Nr: 5286-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por MATILDE DA 

SILVA SANTOS em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Entre um ato e outro, intimada para efetuar o pagamento, a parte 

executada comunicou o pagamento da condenação (fls. 140/141).

O alvará fora expedido à fl. 149.

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148867 Nr: 7427-33.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO SILVA DE SOUZA, ANTONIO 

ETEVARDO DE JESUS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 125/125-verso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001380-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001380-84.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

JADERSON DE OLIVEIRA PINTO 1 – De início, este juízo DEFERE o pedido 

de id. 11742013 a fim de que sejam promovidas buscas de bens junto ao 

sistema INFOJUD (DIRPF, DOI e DITR) visando obter informações sobre a 
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existência de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 4 – Por fim, 

CONCLUSOS para demais deliberações. 5 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cáceres/MT, 06 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON CEBALHO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002530-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE FERREIRA LUIZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA 

DÍVIDA IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que 

a parte requerida apesar de devidamente citada/intimada, deixou 

transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da dívida. Com efeito 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 6 de julho de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001114-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DAMACENA JUNIOR (REQUERENTE)

SILVANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para resposta de ofícios retro 

expedidos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 6 de julho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002419-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA KAROLAYNE DA SILVA LANDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER VITTORAZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168032 Nr: 4699-48.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COMETA SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 
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OAB:8.014 MT

 Vistos etc.

 Na petição retro o Perito nomeado aos autos requer a liberação dos 

honorários.

 Conforme apurado na decisão de fls. 421/422 ficou delimitado que o 

adiantamento dos honorários periciais incumbiria incumbiria na proporção 

de 50% para cada parte (Q.I. e COMETA)

 Ocorre que nas fls. 433/434 a ré COMETA efetuou o depósito de 10% do 

valor alusivo aos honorários (R$4.000,00).

 Ato contínuo, a autora Q.I. efetuou o depósito de sua parte (fls. 437/438).

 Assim sendo, segue em anexo a liberação do valor total dos honorários 

em favor do perito (R$4.000,00) e o saldo residual deverá ser restituído à 

ré COMETA - a qual deverá apresentar dados bancários para restituição 

em cinco dias.

 No mais, aguarde-se o decurso do prazo recursal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168832 Nr: 5293-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMETA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109.231/RJ, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8719/MT

 Vistos etc.

 Aguarde-se o decurso do prazo recursal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 95801 Nr: 868-31.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO GARCIA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O credor insiste em reiterar o pedido de "penhora online de valores". 

Inúmeras outras medidas podem ser levadas à efeito visando a 

localização de bens em nome do devedor, como por exemplo, a busca de 

veículos via sistema RENAJUD - que até então não foi levada à efeito.

Ademais, no último despacho anotou-se prazo para que o credor 

comprovasse a realização de diligência no cartório de registro de imóveis, 

bem como o seu interesse em averbar a ação junto ao SERASA. Como 

resposta, o credor desconsiderou os apontamentos do Juízo e apenas 

reiterou o pedido de penhora via BACENJUD.

 Assim sendo, anoto o prazo de 15 (quinze) dias, para que o credor 

indique novas diligências a serem realizadas visando a localização de 

bens. No mesmo prazo, esclareça o credor quanto o interesse em averbar 

a execução no SERASA, bem como se há interesse em promover o 

registro da execução junto ao CADASTRO NACIONAL DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, devendo ainda comprovar a realização de 

diligência no cartório de registro de imóveis.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131975 Nr: 673-12.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABY-MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA ME, 

EDMARA DE GODOY, ELIETE DE GODOY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Se por um lado temos devedores que não desejam honrar com a 

obrigação, temos a parte Credora que em nada contribui e diligencia para 

indicar bens.

Assim, indefiro o pedido de fls. 138.

Rearquive-se, até ulterior indicação concreta pela Credora em buscar e 

indicar bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148496 Nr: 6993-44.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO BRANCO INDÚSTRIA COMERCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS LTDA, ANTÔNIO CANDIDO 

DE CARVALHO BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882

 Vistos etc.

 Após as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 78648 Nr: 5281-58.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635

 Vistos etc.

 Renovo a intimação do autor a fim de que promova o regular andamento 

do feito, suprindo a falta nele existente, sob pena de arquivamento.

Para tanto, anoto o prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 147516 Nr: 5867-56.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE MENEZES, HELENA FERREIRA DA 

COSTA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA 

DE MORAES NAVARRO, BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT 8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/MT, SERGIO DONIZETE NUNES - OAB:2420-B

 Vistos etc.

 Encontra-se pendente de análise o objeto ventilado por meio de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte ré.

Ocorre que sobreveio manifestação da parte autora, informando o 

recolhimento das custas iniciais (distribuição), sendo tal informação 

intimamente ligada à questão pendente de análise por meio dos Embargos.

 Assim sendo, nos termos do art. 9° e 10°, ambos do Código de Processo 

Civil, intimo a parte ré (EMBARGANTES) para que se manifestem em 

relação ao fato novo (recolhimento das custas), antes que este Juízo 

resolva as questões pendentes no processo.

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, retorne concluso para análise.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho
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 Cod. Proc.: 7472 Nr: 222-17.1993.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCERES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COURO 

LTDA, ELVIS ANTONIO KLAUK, ESTER TONIAZZO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Paulo Grotti - 

OAB:4.412

 Vistos etc.

 Exclua o registro do Advogado Dr. Sérgio Paulo Grotti como Advogado da 

parte devedora. Não obstante, DEFIRO o requerimento formulado pelo 

credor nas fls. 736/737 com base no art. 782, §3° do Código de Processo 

Civil.

 Expeça-se o necessário.

 Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis dos Executados no Centro Nacional de Indisponibilidade 

de bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos 

em âmbito nacional, no prazo de dez dias.

 Em todo o caso, será necessária a nova publicação da decisão anterior a 

fim de seja intimado o Advogado Dr. Rogério Pompermaier em nome dos 

devedores. Ocorre que na decisão anterior anotou-se que tanto o 

Advogado Dr. Sérgio como o Dr. Rogério seriam até então os Advogados 

da parte devedora.

 Ocorre que da leitura da certidão de publicação lançada no sistema 

APOLO, averigua-se que apenas o Dr. Sérgio Grotti foi intimado da 

decisão.

 Assim sendo, determino que o cartório promova a intimação da parte 

devedora dos termos da decisão de fls. 734, através do Advogado Dr. 

Rogério Pompermaier (OAB/MS 8613).

 Decorrido o prazo anotado naquela decisão para os devedores, retorne 

concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 182069 Nr: 3524-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E HIPOLITO DA SILVA E CIA LTDA ME, EDSON 

HIPOLITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar sobre a certidão lavrada na comarca 

deprecada às fls.106.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 66292 Nr: 3765-37.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRINÉIA SOFIA, MIRINÉIA SOFIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do 1º LEILÃO ELETRÔNICO agendado para o dia 05/09/2018 

a partir das 10hs e 2º LEILÃO a partir das 13hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 82021 Nr: 8551-90.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca da existência de saldo remanescente, ocasião em que deverá 

apresentar o cálculo atualizado do débito, decotando-se, por conseguinte, 

os valores que já foram depositados pela parte executada, ou pugnar o 

que entender de direito, valendo o silêncio como inexistência de quantia 

residual a ser executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178858 Nr: 1546-70.2015.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14559, ÉRIKA 

BUTARELLO GENTILLE DE CAMARGO - OAB:6558-B, MARIO CARDI 

FILHO - OAB:3584-A, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A MT

 Ante o exposto, o pedido de fls. 363/364 deverá ser distribuído como 

processo autônomo de execução de sentença.Nesse sentido, diante da 

implantação do processo eletrônico – PJE e não tendo adequação o 

presente caso a excepcionalidade prevista no artigo 2º da Portaria nº 

77/2016-PRES, deverá a parte Credora promover a distribuição eletrônica 

da mesma petição via PJE, com direcionamento para este juízo da 3ª 

Vara.A distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 

documentos que possibilitem a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas.Intime-se.Por fim, arquive este feito (processo de 

conhecimento), com as necessárias baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 31428 Nr: 1359-48.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ DA ROCHA MARCENARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Renovo ao autor a faculdade processual conferida no despacho anterior 

de modo que regularize a indicação do polo passivo da ação.

 Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Advirto o credor que a sua inércia poderá resultar na extinção do 

processo.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178189 Nr: 1112-81.2015.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE BRITO STEFFENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MARCELO GALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - 

OAB:18.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da resposta encaminhada pela Justiça Federal quanto o pedido de 

transferência do valor penhorado, manifeste-se a credora no prazo de 15 
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dias.

 Esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170192 Nr: 6408-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARADELA TRANSPORTES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO DE SOUZA NEVES, LOVEX 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA, RODOCON COSNTRUÇÕES 

RODOVIÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:27.853, JOSÉ CARLOS DE MELLO FILHO - OAB:6341, 

MARCONDES BRAULIO DE PAIVA - OAB:27.853, RODOLFO GERMANO 

TAQUES - OAB:18242/O

 Ante o exposto, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por encontrar 

contradição em seu texto (Art. 1.022, inciso I doCPC). Assim, na sentença 

onde constar o verbo “ignorar” vinculado ao réu Everaldo sobre o seu 

conhecimento quanto a realidade provisória da pista (reforma), deverá ser 

substituída a sua leitura pelo verbo “desconsiderar”. No mais, como a 

retificação feita neste momento não implica em modificação da conclusão 

material do Juízo exposta na sentença, não há que se falar em prejuízo na 

ausência do contraditório prévio em relação aos Embargos de Declaração. 

Assim, nos termos do art. 1.024, §5° do CPC, determino o processamento 

do recurso de apelação de fls. 339/350, sobre o qual já foi apresentada as 

contrarrazões (fls. 353/368). Por fim, dado o efeito de interrupção 

decorrente da oposição dos Embargos de Declaração (art. 1.026 do CPC), 

a partir da publicação desta decisão fluirá o prazo recursal para o 

Embargante RODOCON.Em havendo interposição de recurso de apelação, 

intimem-se os apelados para as contrarrazões (art. 1.010, §1°) no prazo 

de 15 dias. Acaso nas contrarrazões hajam preliminares, torne a intimar o 

recorrente para sobre elas se manifestar também em 15 dias (art. 1.009, 

§2°). Após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para a apreciação 

do recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 97290 Nr: 2357-06.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os presentes Embargos à Execução, 

com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil, 

determinando, após preclusa a via recursal, o prosseguimento da Ação de 

Execução em todos os seus termos.Deixo de condenar o EMBARGANTE 

ao pagamento de honorários de sucumbência na medida em que a sua 

própria pessoa não deu causa à interposição do instrumento de defesa, 

sendo que tal foi feito por força da lei mediante a nomeação por este Juízo 

de Curador Especial. Logo, amparando-me ao princípio da causalidade, 

deixo de impor o ônus a sucumbência ao Embargante. Independente do 

decurso do prazo recursal, manifeste-se o credor, requerendo o que 

entender pertinente em 15 (quinze) dias.Esclareça o Exequente quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema 

Serajud.Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a 

busca em todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto 

o interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196447 Nr: 1347-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVITHA CAR VEICULOS, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE MORAES 

JUNQUEIRA - OAB:175.803-B/SP, MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento retro. Atualize os registros e dê-se vista dos 

autos ao Administrador Judicial.

 Anote-se o prazo de 15 dias.

 Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165315 Nr: 2390-54.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CAPRONI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VILAS BOAS - 

OAB:74368 MG, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12384, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Os incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de 

vícios passíveis de correção por meio dos embargos de declaração: 

obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 

1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC). A 

dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que 

deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas 

um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. 

Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, 

é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses 

vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (NOVO 

CPC COMENTADO. Editora JUSPODIVM: 2016. Página 1.714). É certo que a 

modificação da decisão objurgada pode resultar do aludido instrumento 

processual, apenas e tão somente acaso o suprimento de qualquer dos 

vícios indicados (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) 

resulte em nova convicção acerca dos fatos. Em que pese todo o esforço 

argumentativo da parte Embargante, reputo que suas razões traduzem-se 

em mera irresignação, uma vez que sua pretensão resume-se à redução 

dos honorários do perito, sem apontar omissão, obscuridade, contradição 

ou erro material. A esse respeito, deve-se salientar que o Juízo já expôs 

sua convicção e acaso haja irresignação sobre a mesma, o caminho a ser 

trilhado pela parte é a via recursal. ... Em suma, por não reconhecer a 

existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na 

decisão anterior, hei por bem rejeitar os Embargos de Declaração opostos 

nos autos. É como decido! Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos nos autos. No mais, manifeste a parte Autora 

sobre as petições apresentadas pelas Requeridas, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172601 Nr: 8214-91.2014.811.0006

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANGELA FERREIRA GARCIA, RICARDO CAPRONI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCALIZA RENT A CAR S/A, FCA FIAT 

CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.104-A, 

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - OAB:74368 MG, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A MT, OMAR EL JAMEL - OAB:14624, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos etc.

Aguarde-se a conclusão da instrução nos autos em apenso (cód.: 

165315).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 176727 Nr: 302-09.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA FERREIRA GARCIA, RICARDO CAPRONI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA, LOCALIZA 

RENT, FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERICLES 

ITABIRANO GOMIDE - OAB:51743-MG, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS 

- OAB:74368 MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A 

MT, OMAR EL JAMEL - OAB:14624, RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A OAB/MT, RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:14206-A, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5255

 Vistos etc.

 Aguarde-se a conclusão da instrução nos autos em apenso (cód.: 

165315).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142382 Nr: 163-62.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRO MARTINS FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214 OAB/DF, JOSÉ 

ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Vistos etc.

 Considerando que o Foro conta com a Central de Arrecadação e 

Arquivamento, encaminhe-se o processo para aquele Departamento a fim 

de que adote as providências necessárias ao ressarcimento das custas 

pagas em excesso pelo réu VIVO.

 Após, rearquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7579 Nr: 117-11.1991.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TOLEDO SILVA - 

OAB:19.123, LUDMILA FREITAS ORTEGA - OAB:20.432, RENATA 

CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 Vistos etc.

 Nos termos do art. 676 do Código de Processo Civil a demanda de 

EMBARGOS DE TERCEIRO deverá ser autuada em apartado.

 Assim sendo, desentranhe a inicial e autue em apenso.

 Após e nos autos em apenso, cite-se a parte Embargada, mediante 

publicação no DJE através de seu Advogado, para que formule e 

apresente a contestação no prazo de 15 dias (art. 679/CPC).

No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 80197 Nr: 6815-37.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLYNE MIRYELLEN NASCIMENTO FERREIRA 

CAMPOS, DALVANETE DO NASCIMENTO, DALVANETE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032 MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Vistos etc.

 Sobre a manifestação/informação prestada pelo Advogado constituído 

pela parte devedora, fica a parte credora intimada para manifestar e 

requerer o que entender pertinente, notadamente requerendo diligências 

visando a execução forçada, localização do atual endereço de 

estabelecimento da ré, identificação de sócios para eventual 

desconsideração da personalidade jurídica, etc.

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 198591 Nr: 2626-35.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVITHA CAR VEICULOS, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS 

JUNQUEIRA - OAB:175803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, VINÍCIUS CASTRO CINTRA 

- OAB:10044/MT

 Defiro o pedido de fls. 190. Providencie a retificação e atualização nos 

registros. Após, intime o Administrador Judicial para apresentar às 

alegações finais.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004307-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON SILVA DELUQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Certifico que 

a contestação foi interposta tempestivamente. Cáceres/MT, 6 de julho de 
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2018 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 60463 Nr: 6780-48.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMERES ALBUQUERQUE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ANGELA VICARI 

WEISSHEIMER - OAB:8.914, ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - 

OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, PATRICIA 

LEDA VICARI - OAB:13.796, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870/MT, SANDRO ALFARO - OAB:3361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Executado comprovasse a 

quitação das requisições de pequenos valores de fls. 203/204 e assim, 

amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo os documentos 

ao setor do D.A.P./T.J.M.T. a fim de que sejam calculadas as moras e 

eventuais juros em razão do inadimplemento do débito no prazo legal e, 

concomitantemente, INTIMO a Exequente, via DJE/MT, através de seus 

advogados, para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre eventual 

desistência dos valores que incidiriam em razão da mora, e assim, os 

autos poderão ser conduzidos à conclusão para a efetivação de penhora 

"on line" do montante apto à quitação dos valores expressos nas folhas 

203/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 132909 Nr: 1718-51.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO primeiro a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, 

para que fique ciente de que será expedido Alvará para levantamento do 

valor objeto da RPV, e, querendo apresente impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51922 Nr: 1242-86.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 03 

volumes (467 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que requeira o que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 167418 Nr: 4200-64.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVALNEY SOARES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 01 

volume (149 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que requeira o que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 175273 Nr: 10158-31.2014.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WP CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE CÁCERES, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO DA PREF MUNI DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 02 

volumes (241 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Impetrante, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que requeira o que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151157 Nr: 9985-75.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA INEZ CANHETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 01 

volume (137 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para que 

requeira o que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141369 Nr: 11064-26.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA INEZ CANHETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 03 

volumes (467 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMOa Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que requeira o que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 29213 Nr: 4293-13.2003.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - 

OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo o Executado, através 

de seu advogado, para que fique ciente da sentença de fls. 44 : "(...)Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

NCP; b)Sem custas e honorários, na forma da lei; c) Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 9 de fevereiro de 2018. Joseane Carla R. Viana Quinto. Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62284 Nr: 8540-32.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DOMITILLA DA SILVA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES 

contra ESPÓLIO DE DOMITILLA DA SILVA GARCIA, na qual há 

informações nos autos do pagamento da dívida na via administrativa (fls. 

91/95).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Em primeiro, promova a liberação de todas as contrições efetivadas nos 

autos (fls. 81/82 e 86);

b) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do CPC/15;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Transitada em julgado, ao arquivo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 170405 Nr: 6572-83.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA ALVES VENDRAMEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para que se 

manifeste sobre o pedido do perito às fls. 120, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97795 Nr: 2865-49.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARINA DA SILVA, ROSA MARINA DA 

SILVA & SILVA LTDA, VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO, 

GONÇALO ANDRÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra MARINA DA SILVA & SILVA LTDA e 

OUTROS.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCP;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97219 Nr: 2286-04.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE LUIZ FERREIRA ME, MARINETE LUIZ 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra MARINETE LUIZ FERREIRA ME e OUTRO, na qual o 

Exequente informa que houve o cancelamento da CDA nº 20098407 (fls. 

67/68).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

O cancelamento da CDA conduz à extinção do feito, nos termos do art. 26 

da LEF.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 26 da lei 6830/80;

b) Isento de custas e honorários;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007771-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007771-21.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOVANIL DE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 
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ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de julho de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001529-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001529-12.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução movida por Kleber de Souza Silva em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. Instado a se manifestar, o ente público concordou com o 

valor exequendo. É o breve relato. Passa-se a decidir. Considerando a 

anuência da Fazenda Pública com o valor executado, homologa-se o 

cálculo contido na exordial, no importe de R$ 5.280,30 (cinco mil duzentos 

e oitenta reais e trinta centavos). Proceda a secretaria da vara com o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de junho 

de 2018.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169559 Nr: 5875-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de execução penal movidos em desfavor de 

Christiano Emilio de Arruda, o qual foi condenado ao cumprimento de 04 

anos de reclusão em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 

157, caput, do Código Penal.

Não tendo sido o reeducando encontrado para dar início a execução de 

sua pena (fls. 31), foi determinada a expedição de mandado de prisão em 

seu desfavor (fls. 33), tendo o mesmo sido preso (fls. 53).

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

 Analisando os autos verifico que o reeducando deverá cumprir, 

aparentemente, 04 anos de reclusão em regime aberto.

 Ademais, conforme observo dos autos, a prisão do reeducando apenas 

fora decretada para o encontro do mesmo e efetivo início do cumprimento 

de suas penas, razão pela qual a prisão em questão deve ser revogada.

Ademais cumpre salientar que de acordo com a petição de fls. 50/52 e 

documento de fls. 56, o reeducando possui endereço fixo na Comarca de 

Várzea Grande/MT.

Isso posto, REVOGO A PRISÃO anteriormente decretada em desfavor de 

Christiano Emilio de Arruda, bem como determino a remessa dos autos ao 

Juízo de Várzea Grande/MT para a devida tramitação.

 Sirva cópia da presente como alvará de soltura em favor de Christiano 

Emilio de Arruda.

Proceda-se as devidas anotações junto ao sistema BNMP 2.0, inserindo na 

capa dos autos a tarja contendo o RJI do recuperando.

Depreque-se para a efetiva soltura do reeducando.

Notifique-se o i. representante do Ministério Público.

Ciência à Defensoria Pública.

Intime-se e Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 230105 Nr: 1248-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 (...)Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado por Ezequiel Meira da Conceição, mantendo a decisão que 

decretou sua pr isão prevent iva,  pelos seus própr ios 

fundamentos.Analisando os autos verifico que o acusado não apresentou 

preliminares em sua resposta à acusação, alegando ausência de maiores 

provas contra si, situação que deverá ser observada durante a instrução 

processual, após dilação probatória.Assim, estando nos termos do artigo 

41 do CPP, RECEBO a presente denúncia em relação ao acusado Ezequiel 

Meira da Conceição.Designo o dia 02/08/2018, às 16h00min, para a 

realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

além da oitiva das testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório do 

acusado.Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem 

como mandados e ofícios pertinentes.Intime-se e requisite-se o acusado 

para comparecer à audiência designada.Notifique-se o Ministério Público e 

intime-se o advogado do acusado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234216 Nr: 3969-95.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - 

OAB:13714/MT

 (...)Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela Defensoria Pública em favor de Cleiton Cesar Calejon de 

Oliveira, mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva, pelos 

seus próprios fundamentos.Analisando os autos verifico que o acusado 

não apresentou preliminares em sua resposta à acusação, alegando 

ausência de maiores provas contra si, situação que deverá ser observada 

durante a instrução processual, após dilação probatória.Assim, estando 

nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente denúncia em relação 

ao acusado.Designo o dia 02/08/2018, às 15h40min, para a realização da 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva 

das testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório do 

acusado.Manifeste-se o Ministério Público em relação as provas de exame 

datiloscópico e toxicológico formulados pela defesa.Expeçam-se 

precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.Intime-se e requisite-se o acusado para comparecer à 

audiência designada.Notifique-se o Ministério Público e intime-se o 

advogado do acusado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e Intime-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000562-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CARLOS CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista que a diligência pelo Bacenjud (ID 12965246), 

restou inexitosa, impulsiono os autos a fim de INTIMAR o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Processo: 
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1000562-04.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 15.823,89; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: NILZA CARLOS 

CORREA DA COSTA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000589-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ARNOLD AUAD OAB - SP100158 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE PAULA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que o comprovante juntado aos autos, ID 13890469, 

corresponde as custas de distribuição da carta precatória, impulsiono os 

autos a fim de reiterar a INTIMAÇÃO do (a) autor(a), por seu advogado(a), 

para que providencie o recolhimento da diligência necessária para 

avalição e intimação, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ 

(publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento 

das diligências dos Oficiais de Justiça será emitidaexclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiçado Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

Dados do processo: Processo: 1000589-50.2018.8.11.0005; Valor causa: 

R$ 1.159,71; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261). REQUERENTE: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA 

DO BRASIL REQUERIDO: JOSE MARIA DE PAULA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001665-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ROZENDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DEPVAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, impulsiono os 

autos a fim de INTIMAR as partes para que especifiquem, com precisão, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Processo: 

1001665-46.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Parte Autora: GERSON 

ROZENDO DE ARRUDA Parte Ré: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DEPVAT OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 88479 Nr: 786-95.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Robalo da Rosa, Francisco Mendes 

Garces Filho, Maria Graciela do Nascimento, Adão Evaristo de Siqueira, 

Glauber Leandro Macedo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):GILMAR ROBALO DA ROSA

Localidade: SÍTIO POÇO DO JACÓ, LOTE 223, CAETÉ, SETOR BALALA, 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: Citação dos Herdeiros

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001505-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. A. S. (AUTOR)

JUDITH GRACIANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIELSON LOURENÇO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001505-21.2017.8.11.0005. AUTOR: JUDITH 

GRACIANA DE ALMEIDA, ANA VITORIA DE ALMEIDA SOUZA RÉU: 

ENIELSON LOURENÇO DE SOUZA SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Alimentos proposta por ANA VITÓRIA DE ALMEIDA SOUZA, 

representada por sua genitora Judith Graciana de Almeida, em face de 

ENIELSON LOURENÇO DE SOUZA, todos já qualificados nos autos. Com a 

inicial vieram-me os documentos anexos. A exordial foi recebida e o feito 

foi remetido ao CEJUSC para fins de mediação entre as partes. As partes, 

sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo de 

acordo de Id n. 13151196. O Ministério Público manifestou-se pela 

homologação do acordo. Em seguida vieram- me os autos conclusos. 

Breve relato. Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu 

artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste 

na transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas 

com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente representadas, 

tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal. Entendo justo o entabulado entre as partes nos itens 

referentes à pensão alimentícia, às despesas extraordinárias, à guarda e 

à visitação. Ademais, devidamente preservados os interesses do(s) 

infante(s), cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo firmado pelas partes (Id 

n. 13151196) para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Condeno 

as partes ao pagamento das custas processuais (art. 90, § 2º, NCPC), 

cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º do NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43094 Nr: 3755-25.2009.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Borin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Araújo Alvares 

Marcondes - OAB:13.904-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 43094

SENTENÇA
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Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO – ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANTONIO 

CARLOS BORIN, já qualificados nos autos.

Com a inicial de fl. 08, vieram os documentos de fls. 09/14.

O exequente, em petição de fl. 55, requereu a extinção do feito, ante a 

quitação do débito durante o decurso do processo.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação do Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução 

fiscal, na forma do artigo 924, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Diamantino/MT, 29 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87973 Nr: 235-18.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 89, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94614 Nr: 2188-80.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 54, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39758 Nr: 592-37.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Antonio Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia de Araújo Serpa - 

Procuradora - OAB:, Nicole Romeiro Taveiros (Procuradora 

Federal) - OAB:Mat. 1243.345

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 286, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 110222 Nr: 2729-45.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdJ, ANdS, FMdS, VSdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho - OAB:

 I – Intime-se o Sr. Alciley Nunes da Silva para que junte aos autos 

comprovante legível dos pagamentos realizados, no prazo de 15 dias, 

intimando-se inclusive seu Patrono, fl. 123.

II - Expeça-se o necessário. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 110222 Nr: 2729-45.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdJ, ANdS, FMdS, VSdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho - OAB:

 Certifico que, intimei o Patrono do Sr. Alciley Nunes da Silva do r. 

despacho de fls. 134 a seguir transcrito: I – Intime-se o Sr. Alciley Nunes 

da Silva para que junte aos autos comprovante legível dos pagamentos 

realizados, no prazo de 15 dias, intimando-se inclusive seu Patrono, fl. 

123.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010371-30.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE TENORIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MATIAS PISSOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010371-30.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: EMANUELLE TENORIO RIBEIRO 

EXECUTADO: DANIELA MATIAS PISSOLI Vistos, etc. A parte exequente 

pugna pela realização de novo bloqueio via sistema bacenjud com o intuito 

de penhorar eventuais valores existentes em nome da parte executada 

nas cooperativas de crédito. Em análise dos autos, verifica-se foi 

efetivada uma ordem de bloqueio junto ao sistema bacenjud em 

13.06.2018, id. 13779807 - Pág. 1/2. Nesse ponto, é importante esclarecer 

que esta ordem engloba todas as instituições financeiras que a parte 

executada tenha relacionamentos, inclusive as cooperativas de crédito. 

Assim, considerando que não foi encontrado relacionamento da 

executada e tampouco valores existentes em seu nome junto às 

cooperativas de crédito conveniadas ao Banco Central, indefiro o pedido 

de id. 13831548 - Pág. 1. Além disso, é de se registrar que apesar de não 

haver vedação à reiteração de pesquisas pelo sistema BACENJUD, o 

deferimento desse pedido dever ser pautado no princípio da razoabilidade 

com o fito de se evitar a perpetuação do processo no tempo, ainda mais 

se tratando de demanda que tramita no Juizado Especial onde prevalece o 

princípio da celeridade processual. Ante ao exposto, intime-se a parte 

exequente para que indique bens passíveis de penhora em nome da 

executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIX DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000340-02.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GELSON FELIX DA CUNHA 

REQUERIDO: DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP Vistos etc. Informo que o sigilo 

da contestação juntada pelo Dr. Lincon Barella foi retirado. Assim, 

certifique-se a Sra Gestora quanto a tempestividade da contestação e 

intime-se a parte autora para que, querendo, apresente impugnação no 

prazo legal. Cumpra-se. Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000762-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000762-74.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: EDER PEREIRA DE ASSIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. CITE-SE o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo de trinta (30) dias, devendo a Sr. 

Gestora certificar nos autos. 2. Em seguida, remeta-se os autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para realização do cálculo de liquidação do débito, conforme determina o 

Provimento nº. 11/2017-CM, devendo ser encaminhados os documentos 

elencados no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote 

digital/e-mail para a elaboração do cálculo. 3. Após o retorno dos autos, 

com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, intimem-se as partes para 

manifestação. 4. Caso não haja manifestação dos interessados, 

expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser 

instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento 

supracitado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Diamantino/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 09hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o requerente para comparecer em audiencia de conciliação 

designada para o dia 29 de setembro de 2018, às 09hs 00min, a ser 

realizada na Sala de Audiencia da 5ª Vara Edificio Forum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVENI GONZAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARIANE FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GIRSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010214-91.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. DA SILVA - CLINICA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A (ADVOGADO)

 

INTIMAR a procuradora do exequente para manifestar quanto pedido no id 

13797900.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000770-51.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MAURO LUIS TIMIDATI 

REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o risco da demora do provimento jurisdicional, vejamos: 

A probabilidade do direito alegado está revelada através da fatura juntada 

pelo autor, comprovando que o mesmo é titular da residência de matrícula 

n. 225760-2, cuja qual alega que houve o corte do fornecimento de água 

pela ré sem prévia notificação, o que deve ser levado em consideração 

até a contestação da reclamada, uma vez que ainda que o corte ocorra 

em razão de inadimplência – o que não se sabe ser o caso dos autos – 

deve haver prévia notificação do consumidor, sendo certo que no 

presente caso o autor alega que não foi cientificado. Por outro lado, o 

perigo da demora é evidente, pois a parte reclamante está sem água em 

sua residência, fato que prejudica sua atividade e forma de vida, uma vez 

que se trata de serviço público essencial. Diante do exposto, CONCEDO a 

tutela de urgência ao reclamante, o que faço com espeque no artigo 300 

do CPC, DETERMINANDO que a parte reclamada RESTABELEÇA o 

fornecimento de água na residência de matrícula n.225760-2, no prazo 

máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00, 

limitados a 30 dias. Registro que as faturas mensais referentes ao efetivo 

consumo de água na matrícula em questão deverão ser pagas pelo 

consumidor, sob pena de suspensão do fornecimento de água em sua 

residência. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC. 

Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000147-84.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GERALDO NUNES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-18.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010484-18.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA SELMA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 05 de julho de 2018 José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-69.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010209-69.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JULIANA SIQUEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001201-22.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARINALVA RIBEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 05 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-35.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001420-35.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SILVANI RODRIGUES 

TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-33.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BARBOSA CAVALHEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA OAB - MG87830 (ADVOGADO)

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A (ADVOGADO)

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886 (ADVOGADO)

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010332-33.2016.8.11.0005. REQUERENTE: AIRTON BARBOSA 

CAVALHEIRO - ME REQUERIDO: VLI MULTIMODAL S.A., FRIBON 

TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014073-86.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ORIBES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8014073-86.2013.8.11.0005. REQUERENTE: JORGE LUIS ORIBES 

BARBOSA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT Vistos etc. Tendo em vista que o patrono da parte reclamada 

informa não estar conseguindo realizar sua habilitação nos autos, defiro o 

pedido de id. 13934954 para que a Sra. Gestora habilite o Dr. André de 

Assis Rosa, OAB/MT 19.077-A. Cumpra-se. Diamantino, 05 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDSON JOSE VANNI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000709-30.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: NIEDSON JOSE VANNI 

EXECUTADO: JOAO APARECIDO BUENO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 05 de julho de 2018. José 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 69 de 585



Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-62.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET CURITIBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010009-62.2015.8.11.0005. REQUERENTE: FERNANDO DIAS SOARES 

REQUERIDO: NET CURITIBA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001565-91.2017.8.11.0005. REQUERENTE: GINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000243-02.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JACQUELINE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, os embargos 

de declaração objetiva alterar o resultado do julgado, o que é inadmissível, 

devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de recurso 

próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. 

sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 05 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 074/201 8

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO a solicitação verbal da servidora,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a pedido a senhor a FABIANA AVELAR 

CANHIZARES, matrícula 25609, do cargo em comissão de Assessor a de 

Gabinete I da 3ª Vara desta Comarca, a partir de 09 de julho de 20 18.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 05 de julho de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor

PORTARIA Nº 076/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

 CONSIDERANDO usufruto de 20 ( vinte) dias de férias regulamentares 

exercício 2018 d a servidor a Lidiane Memoria Campos, matrícula nº 

13220, Analista Judiciária designad a Gestor a Judiciári a d a Secretaria da 

4ª Vara, no período de 23/07 a 11 de agosto de 201 8,

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR por 20 ( vinte) dias o servidor CÉLIO ALMEIDADA 

COSTA, Auxiliar Judiciário, matrícula nº 7398, para atuar como Gestor 

Judiciári o Substitut o d a Secretaria da 4ª Vara, no período de 23/07 a 11 

de agosto de 201 8.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 06 de julho de 201 7.

 Cleide Vivian de Oliveira Neves

Gestor a Geral

Assina por Ordem de Serviço 001/2009
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 74656 Nr: 6975-95.2010.811.0037

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Impulsiono o feito para promover a INTIMAÇÃO do requerido, por meio do 

seu patrono constituído, acerca da designação da audência para a data 

de 18 de agosto de 2018, às 15h30min, na Comarca de Rondonópolis, 

para oitiva da testemunha Jakcson Leandro de Barros.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001773-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. S. B. (REQUERENTE)

A. M. S. (REQUERENTE)

D. A. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. B. (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para que informe, no prazo de 05 (cinco) 

dias a localização do réu e promova os atos necessários para sua 

citação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 125215 Nr: 7791-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NUNES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZAMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência de interesse processual superveniente da parte autora 

(fls.46) JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Publicada e registrada no sistema.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 05/07/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 140544 Nr: 10539-43.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA FERGUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSUNTA TEREZINHA GHIZANI 

MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte solicitou os benefícios da Justiça Gratuita às fls.18, todavia, até a 

presente data não há deferimento de tal pedido.

Assim, considerando malote digital rastreabilidade número 

81620181771423 - fls. 72 e 72V -, intimo a parte requerente por intermédio 

de seu s advogados para efetuarem o pagamento das custas para 

cumprimento da Carta Precatória, no prazo de 5 dias, sob pena de 

devolução da referida Carta sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158016 Nr: 8124-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 158016

Vistos etc.

Dê-se ciência às partes sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Após, nada sendo requerido em 15 dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas estilares.

Ciência às partes.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, __/__/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67776 Nr: 7582-45.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A inventariante prestou compromisso (f. 25) e os herdeiros foram 

regularmente intimados (f. 46).

Consta que a inventariante postulou a suspensão do feito para 

levantamento de dados suficientes à instrução do processo de inventário. 

Todavia, considerando que tal pretensão foi formulada ainda no ano de 

2010 (f. 29), entendendo se tratar de período mais do que suficiente para 

o fim pleiteado, determino a intimação da inventariante para conferir 

andamento ao feito.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para manifestarem concordância, ou 

não, com o pedido de habilitação de crédito formulada às f. 59/119, no 

prazo de dez dias.

Cumpridas e atendidas estas providências, voltem-me os autos conclusos 

para maiores deliberações.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 06/07/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 210511 Nr: 4325-94.2018.811.0037

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLERIS RAVANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 210511.

Vistos, etc.

Tendo em vista, que a petição inicial encontra-se apócrifa, intime-se o 

patrono do requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, sanar a 

irregularidade.

Determino o apensamento do presente feito ao processo código 149529.
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Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 06/07/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 132951 Nr: 5156-84.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDS, LSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 132951

Vistos etc.

Considerando o manifesto desinteresse processual da parte autora em 

dar prosseguimento ao feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, face ao abandono processual.

Intimem-se.

Publicada e registrada no sistema.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 06 de Julho de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151149 Nr: 4908-84.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALLA'S BUFFET LTDA - ME, LEONI JOÃO SALLA, 

SALETE APARECIDA QUEIRÓS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE RECREATIVA AQUATICA E 

BENEFICENTE PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 Certifico que nesta data a advogada Dra. CIBELLY DE JESUS AMARAL, 

fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16805 Nr: 1862-78.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO, 

CREUZA IZIDORO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. MARLON CESAR SILVA 

MORAES, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42373 Nr: 4778-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE SANTANA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR CALASANS DA 

SILVA - OAB:6410/MT

 Certifico que nesta data a advogada Dra. ANDRESSA DE OLIVEIRA 

PINTO, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46787 Nr: 2204-79.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA 

(PRIMAFERTIL), MÁRCIA INÊS DE SOUZA, ADRIANO JOSÉ DE SOUZA, 

ANTÔNIO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Certifico que nesta data o advogado Dr. LUIZ CARLOS REZENDE, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43124 Nr: 5509-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA E COSTA LTDA, ANTÔNIO 

LOPES DA COSTA, ADRIANO JOSÉ DE SOUZA, MÁRCIA INÊS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Certifico que nesta data o advogado Dr. LUIZ CARLOS REZENDE, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136020 Nr: 7578-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA KULUENE S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, ZAID ARBID - OAB:1822A, ZAID ARBID - 

OAB:MT/3339-A

 Intimo a parte requerente para manifestar acerca da informação prestada 

pelo perito à f. 351. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124768 Nr: 7341-32.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A

 Processo nº 7341-32.2013.811.0037 (Código nº 124768)

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
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Requerente: Orlando Pereira dos Santos

Requerido: Banco Bradesco

Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 18 de julho de 2018, às 17h00min.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

 Intimação judicial das testemunhas arroladas pela Defensoria Pública 

(CPC, art.455, §4º, IV).

Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117261 Nr: 7935-80.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN, VOLMIR 

GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, FRANCISCA BARBOZA 

GUADAGNIN, ARNILDO GUADAGNIN, CLARICE CANZI GUADAGNIN, 

ODETE PUTTON GUADAGNIN, JANETE PUTTON GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte AUTORA para se 

manifestar nos autos , acerca da certidão negativa de folha 161, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29379 Nr: 1750-07.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADM. DE CARTÕES CRÉDITO 

S/C LTDA, FINANÇAS FINANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA - 

OAB:7058-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, Ricardo Malachias Ciconelo - 

OAB:OAB/SP 130.857

 Processo nº 1750-07.2004.811.0037 (Código 29379)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Luiz Antonio da Silva

Executado: Panamericano Adm. de Cartões de Créditos S/c Ltda

Executado: Finanças Financiamento

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento integral da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores anexo.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23743 Nr: 694-70.2003.811.0037

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET, LENIR 

MARIA BERTOLDO BARCHET, GETULIO LUIZ BARCHET, LACI MARIA 

BOZZETTO BARCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 O feito encontra-se aguardando recolhimento das custas - 

ATUALIZAÇÃO DE CUSTAS

 Atualização do cálculo de folha 1.092.

 Valor: R$ 382,65 (custas de fls. 1092 atualizada).

 Data : 05/2011

Índice: Justiça Estadual (Gilberto Melo Engenharia Jurídica)

R$ 382,65 x 1,2340012 (índice de atualização) (05/2011)

 R$ 472,19

CUSTAS JUDICIAIS..........................R$ 472,19

 TOTAL A RECOLHER........................R$ 472,19

Liana Sousa Meneses

Estagiaria

Salete Ineis Camilotti

Distribuidora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16340 Nr: 1575-18.2001.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET, LENIR 

MARIA BERTOLDO BARCHET, GETULIO LUIZ BARCHET, LACI MARIA 

BOZZETTO BARCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Intimo para recolhimento das custas processuais, conforme 

segueATUALIZAÇÃO DE CUSTAS

 Atualização do cálculo de folha 974.

 Valor: R$ 386,55 (custas de fls. 974 atualizada).

Data: 05/2011

Índice: Justiça Estadual (Gilberto Melo Engenharia Jurídica)

R$ 386,55 x 1,2340012 (índice de atualização) (05/2011)

 R$ 477,00

CUSTAS JUDICIAIS..........................R$ 477,00

 TOTAL A RECOLHER........................R$ 477,00

Liana Sousa Meneses

Estagiaria

Salete Ineis Camilotti

Distribuidora

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128262 Nr: 1199-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES FERRARI, ANTÔNIO DARCI 

FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI, GEOVANI ALVES FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO MODESTO - 

OAB:MT/15.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 intime-se o credor para que se manifeste sobre os meios que pretende 

sejam utilizados: I – adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – 

alienação por meio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária; 
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IV – alienação em hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro 

público, via “web” ou presencial; VI – usufruto de bem móvel ou 

imóvel.Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.Certificada a existência de ônus 

reais registrados, intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no 

artigo 799, I, do Código de Processo Civil.Intime-se os executados sobre a 

penhora.Defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros da 

parte executada via sistema BACENJUD (fls.73).Para efeito de aferição da 

manutenção de causa impeditiva de constrição judicial, a teor do disposto 

no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se o credor hipotecário 

(cédula rural) para informar sobre a eventual liquidação da cédula, em 15 

(quinze) dias.Expirado o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera 

do Leste (MT), 27 de junho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49069 Nr: 4473-91.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL ENTRINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Processo nº 4473-91.2007.811.0037 (Código 49069)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Juvenal Entringer

Executado: Espólio de Cassiano de Lima Sechi

Vistos em correição permanente.

O mandato judicial extingue-se com a morte do mandante.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente.

Destarte, intime-se o causídico subscritor da petição de acordo para 

regularizar sua atuação processual, apresentando o instrumento de 

mandato outorgado pelo representante do espólio, inclusive com o poder 

expresso para transigir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato 

não ratificado ser considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome 

foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e 

danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132051 Nr: 4436-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189 SP, RODRIGO QUINTINO PONTES - OAB:SP 274.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4436-20.2014.811.0037 (Código 132051)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e Exportação 

LTDA.

Executado: Aparecido Paiva

Vistos em correição permanente.

Penhore-se, consoante postulado pela parte credora (fls.91/92), 

efetuando as intimações pertinentes, na forma normativa.

Ato contínuo, avaliem-se os bens, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o 

oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes, na forma normativa, para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial.

Intime-se o cônjuge do executado (CPC, art.842).

Certificada a existência de ônus reais, intime-se a parte executada para 

cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo Civil.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117148 Nr: 7820-59.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PAULINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Logo, havendo requerimento expresso do credor, intime-se o executado 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525). Não efetuado tempestivamente 

o pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, 

§3º).Intime-se. Expeça-se o necessário. CumpraPrimavera do Leste (MT), 

25 de junho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107749 Nr: 6880-31.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JÚNIOR 

- OAB:MT/7044-B, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:MT 16.308-A

 Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Vencido 

parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 
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e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69114 Nr: 1422-67.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL TEXTIL BOQUERÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 

3.610, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:MT/11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, ERNESTO BORGES ADVOGADOS SC - 

OAB:051/96, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699, FLAVIA VIERO ANDRIGUETTI 

BORGES - OAB:OAB/MS 9197, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MS 5871, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930

 Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131459 Nr: 3955-57.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LACERDA, JOSÉ GOMES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 Processo nº 3955-57.2014.811.0037 (Código 131459)

Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e 

Danos e Reintegração de Posse

Requerente: Angelin dos Santos Baraldi

 Requeridos: Maria Aparecida Lacerda e Outro

Vistos em correição permanente.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a ausência de condição 

da ação, em razão da existência de termo de ajustamento de conduta 

(fls.84/55), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157490 Nr: 7857-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ALFER LTDA, M. C. TERRAPLANAGEM 

E LOCAÇÕES LTDA - ME, PRIMAVERA DIESEL LTDA, SUZIMARIA MARIA 

DE SOUZA ARTUZI, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB, A. F. BARISON EIRELI, BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S/A, BANCO PAN S/A, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, 

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A, SOMBRA TERRAPLANAGEM 

LTDA - ME, CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

"PRIMACREDI", BANCO DO BRASIL S/A, CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA, 

VIANA E CIA LTDA, EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA, BANCO 

CATERPILLAR S/A, CBB IND E COM DE ASFALTOS E ENG LTDA, TB 

TRANSPORTADORA DE BETUMES LTDA, SP COMERCIO DE MAQUINAS 

PARA TERRAPLANAGEM, DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, OSVALDO ALVES & CIA LTDA, KAISER PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA ME, NTA NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA, 

TRANSPORTES FRAORE LTDA, SOTREQ S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, 

BANCO VOLVO (BRASIL ) S/A, NILTON FERREIRA DOS SANTOS, SANY 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃAO DA AMERICA DO SUL LTDA, 

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, EVANDRO MIGUEL 

CORREA, GCARD ASSESSORIA EM CRÉDITO E COBRANÇA LTDA ME, 

VITOR COSTA ROCHA, ALESAT COMBUSTIVEIS S.A, ROBERTO PIRES DE 

MORAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS 

- OAB:OAB/RN 6718, ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, 

ANDREA SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - OAB:OAB/RN 

3608, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - OAB:MT/13974, AUGUSTO 

MARIO VIEIRA NETO - OAB:MT/ 15.948, BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:OAB/MT 17551, CARLOS HENRIQUE BARBOSA - OAB:15.056/MT, 

CAROLINE BERNARDES SCHITTINI PINTO - OAB:OAB/RJ 144491, 

CLEUZA ANNA COBEIN - OAB:SP/30650, CLOVIS SGUAREZI MUSSA 

DE MORAES - OAB:14485/MT, Cyntia Katheuscia da Cruz e silva 

Carvalho - OAB:8649, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, DARCI NADAL - 

OAB:OAB 30731, DENIS GRADOWSKI RODRIGUES - OAB:PR/32.528, 

DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR MARCELO DE 

PIERI - OAB:MT 5698-A, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, 

EROS GRADOWSKI JUNIOR - OAB:PR/13817, EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:24.498/PR, FABIANA BARBAR FERREIRA CONTE - 

OAB:OAB/SP 177.677, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

OAB:OAB/MT 19.194-O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12406-A, 

GABRIELA DE MELLO ALVES E SALGADO - OAB:OAB/RJ 110800, 

GILBERTO RODRIGUES BAENA - OAB:24879, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:13842/A, HERNANI ZANIN JUNIOR - OAB:305323/SP, 

JACSON MARCELO NERVO - OAB:OAB/MT 12883, JANAÍNA MARIA 

TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - 

OAB:OAB/PE 21415, JOAO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046/O, 

João Paulo Moreschi - OAB:11686, JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:39016-RS, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, LARA DE OLIVEIRA 

- OAB:18817/O, LUCAS ARRAIS CORREA - OAB:OAB/MT 19128, 

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:PR/25.276, LUCIANA SOUTO 

ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15.280-A, LUIZ CARLOS BARRETI JUNIOR - OAB:OAB/RJ 80782, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:MT/18.032-A, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14469-A/MT, MARCELO APARECIDO ALVES 

FERREIRA - OAB:8102/MT, MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:MT/14.431-A, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, MAURO 

JOSE GUTIERRE - OAB:OAB/MS 6494, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:17804/A, MIGUEL 

DARIO DE OLIVEIRA REIS - OAB:OAB/SP 111.133, PAULO RAFAEL 

FENELON ABRÃO - OAB:20694, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, 

RENATO MILANEZ VIEIRA - OAB:MG/105998, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454, RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, Sandra Montanher Brescovici - 

OAB:MT 7.366, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:10.445, VITTOR 

ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7857-81.2015.811.0037 (Código 157490)Ação de 

Recuperação Judicial Requerente: Construtora Alfer Ltda. e OutrasVistos 
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em correição.Trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta pelo 

grupo de empresas denominadas Construtora Alfer Ltda, CNPJ 

03.009.104/0001-55, M.C. Terraplanagem e Locações Ltda. – ME, CNPJ 

09.532.232/0001-65, A. F. Barison Eireli, CNPJ 17.769.349/0001-95, do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial. Com a manutenção, agora, da proteção conferida 

pelo referido instituto, resta configurada a hipótese que autoriza a análise 

quanto a necessidade de manutenção na posse dos bens essenciais à 

empresa.Nesse aspecto, se vislumbra dos autos da recuperação judicial 

que a empresa possui vários maquinários alienados fiduciariamente, que, 

a bem da verdade, constituem a maior parte dos ativos e o principal – para 

não dizer o único – meio de criação de receita.Outrossim, embora a prática 

seja questionável do ponto de vista da segurança jurídica dos negócios 

formalizados com plena observância das disposições legais (alienação 

fiduciária/bem resolúvel), fato é que, no contexto desta recuperação 

judicial, a retirada de novos ativos representa impacto direto na formação 

da receita corrente da empresa, sendo certo que essa subtração 

prejudicará a viabilidade de recuperação.Posto isso, embora reconhecida 

a extraconcursalidade do crédito, autorizo a manutenção da posse dos 

bens correlatos na posse da recuperanda, eis que prorrogado o período 

de blindagem e por serem essenciais ao soerguimento da 

empresa.Certifique-se quanto a eventual distribuição de impugnação pelo 

credor Banco Volkswagen S/A, tendo em vista a manifestação processual 

inclusa (fls.475).Constatado o julgamento do Agravo de Instrumento nº 

1005188-81.2017.8.11.0000, imediata conclusão. Cientifique-se o 

M in i s té r i o  Púb l i co . I n t i m e - s e .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69972 Nr: 2280-98.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. P. DIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILA BASTOS TOMAS - OAB:8659/MT, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2280-98.2010.811.0037 (Código 69972)

Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial

Exequente: Atacadão – Distribuição, Comércio e Indústria Ltda

Executado: D. P. Dias Ltda ME

Vistos etc.

 Intimem-se as partes pessoalmente, por mandado, para prestarem 

informação quanto ao integral adimplemento da obrigação pecuniária 

(fls.118/122), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de novembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113123 Nr: 3554-29.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL SHADAI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA BORGES MELO 

- OAB:OAB/SP 201.921, ELAINE CRISTINA VILELA BORGES MELO - 

OAB:201921, HELOISA CHUCACI BEZERRA DE MENEZES - OAB:OAB/SP 

332633, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Processo nº 3554-29.2012.811.0037 (Código 113123)

Ação Monitória

Requerente: Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos

Requerido: El Shadai Comércio de Veículos Ltda

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação monitória proposta por Fundação Pio XII – Hospital de 

Câncer de Barretos em face de El Shadai Comércio de Veículos Ltda, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no inadimplemento de um cheque 

prescrito, emitido para pagamento de arremate de gado, realizado em leilão 

beneficente, gerando débito no importe de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais).

A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: 1) 

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (fls.09); 2) Atos 

constitutivos (fls.10/34); 3) Procuração (fls.35); 5) Substabelecimento 

(fls.36) 6) Cheque (fls.37); 6) Memorial descritivo do débito (fls.38).

Citado por edital (fls.69), o requerido não compareceu, motivo pelo qual foi 

nomeado o Núcleo de Assistência Jurídica – NAJU, na qualidade de 

curador especial, para apresentação da contestação (fls.78).

A contestação foi apresentada por negativa geral, sem tese concreta 

(fls.80/81).

Instada a manifestar-se, a parte requerente impugnou à contestação, 

requerendo o julgamento antecipado do mérito (fl. 82).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não há qualquer fato concreto na contestação que demande apreciação 

judicial.

Isso posto, rejeito a defesa executiva (recebida como embargos 

monitórios) e delibero pelo regular prosseguimento do feito.

Portanto, não realizado o pagamento e rejeitados os embargos previstos 

no artigo 702, constituído está, de pleno direito, o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que 

couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º).

Logo, havendo requerimento expresso do credor, intime-se o executado 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra

Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148335 Nr: 3615-79.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data a advogada Dra. ANDRESSA DE OLIVEIRA 

PINTO, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38519 Nr: 1053-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGROCAMPOVERDE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

VANICE ESTER WESZ BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado Dr. JOÃO MANOEL JÚNIOR, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71114 Nr: 3428-47.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GUEDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON, TERRAPLAN 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, fica INTIMADO para devolver os autos 

no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72583 Nr: 4905-08.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GUEDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON, TERRAPLAN 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, fica INTIMADO para devolver os autos 

no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37832 Nr: 414-94.2006.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGROCAMPOVERDE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

VANICE ESTER WESZ BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado Dr. JOÃO MANOEL JUNIOR, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119748 Nr: 2191-70.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado Dr. RAUL ANTUNES MACEDO fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156180 Nr: 7259-30.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO OLIVEIRA DA MATA, LOURIVAL DE 

SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado Dr. RAUL ANTUNES MACEDO fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28110 Nr: 565-31.2004.811.0037

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remígio Luis Andreola, VALÉRIA ISABEL GEBERT 

ANDREOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI VALDIR DREYER, ANDRÉ BREMM, NEILA 

KREBS DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, EUDSON ROSA 

DA SILVA - OAB:14165/MT, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, 

MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A, MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. JOÃO MANOEL JÚNIOR fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28823 Nr: 1142-09.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNI VALDIR DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remígio Luis Andreola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Certifico que nesta data o advogado Dr. JOÃO MANOEL JÚNIOR fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55964 Nr: 3564-15.2008.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA FAVARIM 

- OAB:304185

 Certifico que nesta data a advogada Dra. ISABELLI GONÇALVES 

ANTUNES, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5540 Nr: 858-11.1998.811.0037

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

 PARTE AUTORA: AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218068/SP, CARLOS ALBERTO DE DEUS SILVA - 

OAB:123748/SP, HÉLIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - 

OAB:OAB/SP 164.388, HÉLIO RUBENS PEREIRA NAVARRO - 

OAB:OAB/SP 34.847, MONICA DA SILVA FAVARIM - OAB:304185, 

PAULO ROBERTO NOVAIS DE OLIVEIRA - OAB:123700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Certifico que nesta data a advogada Dra. ISABELLI GONÇALVES 

ANTUNES, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6553 Nr: 6-70.1987.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ROMANO RIVA, EDSON RONALDO 

RIVA, MAURÍCIO CADORE, ERLON JUNIOR RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. RAFAEL CARLOTTO CORREA 

fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40907 Nr: 3404-58.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENÍSULA INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO LOUREIRO - 

OAB:23863, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:PR.26.571, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL 

BISCAIA - OAB:24029, Marcio Antônio Sasso - OAB:OAB/PR 28.922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Processo nº 3404-58.2006.811.0037 (Código 40907)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Península Internacional Ltda

 Executado: Luiz Alberto Goelner

 Vistos em correição permanente.

Considerando que os embargos opostos suspenderam apenas os atos de 

expropriação do imóvel registrado sob a matrícula nº 8805, intime-se a 

parte exequente para indicar outros bens do executado, passíveis de 

penhora, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69125 Nr: 1433-96.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327/DF, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208 

MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648-SP

 Intimo a parte requerida para tomar ciência da perícia marcada para o dia 

16/07/2018, às 14h00min, que será realizada na Av. Rubens Mendonça, 

nº 1.856, Ed. Office Tower, sala 1403 – 14º Andar – Bosque da Saúde – 

CEP: 78.050-000 – Cuiabá – MT, conforme consta em documento de fls. 

468/469.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151475 Nr: 5034-37.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANOPAR ARMAZENS GERAIS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CARLOS ROBERTO ORSATO, ROSELAINE 

PEREIRA ORSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE PEREIRA ORSATO, CARLOS 

ROBERTO ORSATO, MARCELINO JOSÉ ORSATO, GRANOPAR 

ARMAZENS GERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, TERESINHA 

DE BOVI ORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, VALÉRIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 (...)Em relação ao pedido de reconsideração de p. 404/406, verifica-se 

que a decisão de indeferimento da liminar não é de ser reconsiderada, em 

que pesem os argumentos dos requerentes.Assim, mantenho a decisão 

de p. 193/194 pelos próprios fundamentos. No mais, de acordo com o 

artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 30 de 

agosto de 2018, às 16h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum.Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.Não havendo acordo, intimem-se 

as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informarem se possuem provas 

a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo 

o silêncio pela inexistência.Caso não tenham provas a produzir, 

esclareçam se entendem que o processo em exame demanda alguma das 

hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 

ou 356 do CPC/2015). Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na 

pessoa de seu advogado, para manifestar se ainda possui interesse no 

feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o 

prazo, em caso de inercia, certifique-se e intime-se a exequente 

pessoalmente, no mesmo prazo, sob pena de extinção.Decorrido prazo 

sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §5º, 

do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115457 Nr: 6010-49.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDIO FRANCISCO DOS SANTOS, VALDIVINA 

RODRIGUES ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, IRB - 
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INSTITUTO DE RESSEGURO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B/MT, CLAUDIO STABILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199, GEABRE BUCAIR 

SANTOS - OAB:7.722-MT, GUSTAVO SOUBHIE - OAB:5224-MT, KARLA 

DE JESUS SOUZA OLIVEIRA - OAB:7.665, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB/16.943-A, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:7670, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, RODRIGO POUSO MIRANDA 

- OAB:12333/MT, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 (...)Conforme destacado pelo autor, o recurso pendente já transitou em 

julgado, portanto, trata-se de execução definitiva.Em relação às arguições 

da executada IRB-Brasil Resseguros e da Liberty Paulista Seguros S.A, 

em que esta pugna por sua exclusão do polo passivo, pois já depositou os 

valores no limite da apólice, merece prosperar. Vê-se que se trata de 

pedido de exclusão do pólo passivo da executada Liberty Paulista 

Seguros S/A, na medida de sua responsabilidade, qual seja, o limite da 

apólice. Determina-se a exclusão da executada Liberty Paulista Seguros 

S/A, proceda-se as retificações necessárias.Não havendo recurso, 

expeça-se Alvará de levantamento do valor depositado pela executada 

Liberty Paulista Seguros S/A em favor do exequente.Nesse compasso, 

por não se tratar de extinção da ação, intime-se o exequente para 

apresentar novo cálculo do valor remanescente. Após, intime-se as 

executadas Rápido Chapadense e a Expresso Rubi para deposito do valor 

indicado. Por fim, quanto ao pedido dos autores para condenação da 

requerida Liberty Paulista Seguros S.A, em litigância de má-fé, não ficou 

caracterizada a intenção da parte em causar dano, nem ocorre as 

hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, de modo que se 

indefere. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118913 Nr: 1291-87.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Visto,

Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovar a distribuição da carta precatória de p. 139.

Após, certifique-se e façam-se os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61097 Nr: 943-11.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Ivone de Souza 

Polato, SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT/13890, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, GILMAR 

ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, 

WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade reabrir o prazo para o Banco Réu apresentar 

as contrarrazões, no prazo legal, conforme solicitado às fls. 447.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169840 Nr: 5155-31.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 Visto,

Trata-se de ação de embargos à execução proposto por Jean Carlos 

Patrício contra Banco de Lage Landen Brasil S.A, ambos qualificados.

Determinou-se a intimação da parte embargante (p.241), a qual quedou-se 

inerte (p.234/235).

Tentou-se a intimação pessoalmente para dar andamento no feito, a qual 

foi infrutífera (p. 237), constando endereço insuficiente.

É o relatório. Decide-se.

O artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, dispõe que a falta de impulso regular 

pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito.2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do embargante, 

no prosseguimento do feito.

Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Custas e taxas judiciárias pagas (p. 117).

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60960 Nr: 779-46.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE LOMBARDO CASTILHOS, RAFAEL 

LOMBARDO CASTILHOS, MATEUS LOMBARDO CASTILHOS, NATALIE 

CASTILHOS BALDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY LORENZETTI 

KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de sentença proposta por Claudete Lombordo 

Castilhos, Rafael Lombordo Castilhos, Mateus Lombordo Castilhos e 

Natalie Castilhos Baldin em face de Maury Petry.

Intimou-se o executado para efetuar o pagamento do débito (p.997).

O executado apesentou impugnação, arguindo nulidade da execução pela 

falta de exigibilidade do titulo e excesso de execução (p.999/1136).

Houve réplica (p.1137/1154).

Remeteu-se o feito a contadora judicial, para apresentar cálculo conforme 

acórdão de p.977/981 e se há valores a serem compensados (p.1155), 

sendo apresentado cálculo (p.1156/1163).

Intimaram-se as partes para se manifestarem sobre o cálculo (p.1164), 

somente a parte autora se manifestou, conforme certidão de p.1178.
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A seguir vieram os autos conclusos.

É o relato. Decide-se.

Considerando que o presente feito trata-se de cumprimento de sentença, 

determina-se que o feito seja encaminhado à contadora judicial para que 

se manifeste quanto a impugnação do cálculo de p. 1165/1175.

Após, façam-se os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68925 Nr: 1234-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 408/470, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 2701 Nr: 839-05.1998.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REVENAÇO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE AÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Gonçalves de Araújo - 

OAB:2.483, WALDIR LIMA DO AMARAL - OAB:17445/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Ferreira - OAB:1.864-A, 

FRANÇOISE HEINZE - OAB:RS 52293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - 

OAB:25.614

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, que 

os autos encontram-se com vista pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47693 Nr: 3109-84.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 92/102, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 49190 Nr: 4579-53.2007.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNI ADOLFO DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AGROPECUÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:12198-B, FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de p. 82/92, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101177 Nr: 755-47.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SOUZA LIMA, MAURETE 

RODRIGUES SILVA SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTILHO - 

OAB:13843-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de p. 204.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60530 Nr: 332-58.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA CASSANIGA RODRIGUES, SEBASTIÃO 

ANTUNES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA CASSANIGA - ESPÓLIO, LORENI 

DE FÁTIMA CASSANIGA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, LARYSSA M.S. TANNURE - OAB:12975-B, 

LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUÍS KLEINOWSKI - 

OAB:RS/36.700, JUVENAL BALLISTA KLEINOWSKI - OAB:RS/102.262

 NoNos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o laudo pericial de p. 168/215, bem como informarem 

se possuem outras provas a produzir, no prazo de 10 dias, conforme 

decisão de p. 140.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126381 Nr: 8944-43.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, EDI MARCOS 

WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 Visto,

Defere-se o pedido do administrador judicial de p.21 e determina-se a 

remessa deste feito e dos processos de código 128847 e 128848, para a 

2ª Vara de Recuperação e Falência, para serem apensados ao processo 

de recuperação judicial de código 138029.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESINHA VEZINTAINER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)
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ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000344-11.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO RESIGNO 

PERÍCIA para o dia 23/07/2018, às 17h00. INTIMO as partes, através dos 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 6 de 

julho de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002624-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RHYMMARA BATISTA VIEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002624-81.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: RHYMMARA BATISTA VIEIRA CARDOSO REQUERIDO: 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por RHYMARA BATISTA VIEIRA 

CARDOS em face do IMPAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA, 

devidamente qualificados nos autos. UNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 09/10/2018 às 16h10min. Consigno que, em face do 

princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 29 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005589-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZEFERINO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005589-66.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 09/07/18, às 

16h45. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 6 de julho de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 207771 Nr: 3105-61.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MORETTO, CASSIANO ANDREI DAL 

PIAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivânia Fontana - 

OAB:10.255SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento missiva, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, nos termos da 

ordem de serviço nº. 02/2017/GAB, encaminhe-se a Carta à Central de 

Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao Juízo de 

origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126818 Nr: 9348-94.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONARA DE CARLI GRIELEITOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128526 Nr: 1427-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ MARCOS PINHEIRO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131705 Nr: 4164-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135501 Nr: 7184-25.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIAMARA FERRABOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146697 Nr: 2876-09.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163319 Nr: 1842-62.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI TEREZINHA HOSS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171255 Nr: 5820-47.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA ALICE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13.890-O, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011879-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE TRINDADE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Consoante pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, 

somente após esgotadas todas as diligências necessárias para a 

localização do réu é que deve ser deferida a citação por edital, nos termos 

do art. 256, inciso I, do CPC/2015, o que ainda não ocorreu na presente 

ação. Desse modo, indefiro o pedido retro para citação por edital da parte 

devedora, devendo a parte exequente esgotar todos os meios possíveis 

para os fins pretendidos. Assim, intime-se a parte exequente, através de 

advogado(a), para informar o endereço correto e atual da parte 

executada, providenciando a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. Primavera do 

Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011895-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO GONCALVES DE LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Consoante pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, 

somente após esgotadas todas as diligências necessárias para a 

localização do réu é que deve ser deferida a citação por edital, nos termos 

do art. 256, inciso I, do CPC/2015, o que ainda não ocorreu na presente 

ação. Desse modo, indefiro o pedido retro para citação por edital da parte 
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devedora, devendo a parte exequente esgotar todos os meios possíveis 

para os fins pretendidos. Assim, intime-se a parte exequente, através de 

advogado(a), para informar o endereço correto e atual da parte 

executada, providenciando a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena das de extinção. Cumpra-se. Às providências. Primavera do 

Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011873-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSINETE REIS MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Consoante pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, 

somente após esgotadas todas as diligências necessárias para a 

localização do réu é que deve ser deferida a citação por edital, nos termos 

do art. 256, inciso I, do CPC/2015, o que ainda não ocorreu na presente 

ação. Desse modo, indefiro o pedido retro para citação por edital da parte 

devedora, devendo a parte exequente esgotar todos os meios possíveis 

para os fins pretendidos. Assim, intime-se a parte exequente, através de 

advogado(a), para informar o endereço correto e atual da parte 

executada, providenciando a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena das de extinção. Cumpra-se. Às providências. Primavera do 

Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011888-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA XAVIER CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Consoante pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, 

somente após esgotadas todas as diligências necessárias para a 

localização do réu é que deve ser deferida a citação por edital, nos termos 

do art. 256, inciso I, do CPC/2015, o que ainda não ocorreu na presente 

ação. Desse modo, indefiro o pedido retro para citação por edital da parte 

devedora, devendo a parte exequente esgotar todos os meios possíveis 

para os fins pretendidos. Assim, intime-se a parte exequente, através de 

advogado(a), para informar o endereço correto e atual da parte 

executada, providenciando a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena das de extinção. Cumpra-se. Às providências. Primavera do 

Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010942-70.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILSE DE FATIMA BILIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO)

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara, impulsiono-o para intimar as partes acerca do 

retorno à 1ª Instância, bem como para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 6 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000626-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GONCALVES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000626-15.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: OSMAR GONCALVES RAMOS 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos, Intime-se o devedor, por meio de 

AR, para cumprir a sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora e 

avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

venham conclusos para deliberações. Em relação a cessação dos 

descontos na importância de R$46,90(...) mensais do benefício 

previdenciário do autor, oficie-se diretamente ao INSS com cópias da 

sentença. Serve o presente despacho como carta de 

intimação/mandado/ofício, conforme dados constantes da petição inicial e 

planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 06 de julho de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-03.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara, impulsiono-o para intimar as partes acerca do 

retorno à 1ª Instância, bem como para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 6 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011350-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara, impulsiono-o para intimar as partes acerca do 

retorno à 1ª Instância, bem como para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 6 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010547-44.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARI LUCHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara, impulsiono-o para intimar as partes acerca do 

retorno à 1ª Instância, bem como para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 6 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011452-20.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011452-20.2013.8.11.0037 REQUERENTE: ERIVALDO 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 26.09.2016 (id nº 3506555 e 3506568), ocasião em que a 

reclamada foi intimada em 06/10/2016(id. 5163725), e apresentou recurso 

em 17/10/2016(id. nº 3506601), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos(id. 3506588). Quanto ao pedido de recebimento no 

efeito suspensivo, não trouxe a parte recorrente qualquer fundamentação 

plausível que denote a probabilidade de ocorrência de dano irreparável, se 

restringindo a alegar o dano, o que não se coaduna com a exceção 

pleiteada. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e 

INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. 

Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de 

março de 2017. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011452-20.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara, impulsiono-o para intimar as partes acerca do 

retorno à 1ª Instância, bem como para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 6 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010929-37.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA PEREIRA VENERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara, impulsiono-o para intimar as partes acerca do 

retorno à 1ª Instância, bem como para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 6 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011620-51.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PEIXOTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara, impulsiono-o para intimar as partes acerca do 

retorno à 1ª Instância, bem como para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 6 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012225-94.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, tendo em vista o recebimento do processo pela Secretaria da 5ª 

Vara, impulsiono-o para intimar a parte devedora sobre o retorno do 

processo à 1ª Instância, bem como acerca do cumprimento da sentença 

requerido nos autos digitais, para fins de adimplemento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Documentos vinculados: Petição 

de cumprimento de sentença e planilha atualizada do(s) débito(s). 

Observação: O processo está integralmente disponibilizado no Sistema do 

PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do art. 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 6 de julho de 2018. Gardênia Borges 

de Moura Cabriote Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALTO CAMPOS DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000365-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ENIVALTO CAMPOS DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c 

inexigibilidade de débito e pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Enivalto Campos de Morais em face de Energisa Distribuidora 

de Energia S/A. O autor relata que foi surpreendido pelo protesto no valor 

de R$1.650,08(um mil, seiscentos e cinquenta reais e oito centavos), com 

vencimento em 23/05/2018 e incluso na data de 30/05/2018. Aponta que 

houve atraso em dois dias no restabelecimento da energia elétrica objeto 

da tutela de urgência inicialmente concedida nos autos, e requer a 

aplicação da multa pecuniária estipulado em decisão interlocutória na 

importância de R$2.000,00(dois mil reais). Requer, ainda, a exclusão do 

protesto enquanto pendente de julgamento a lide. É o relato. Decido. 

Inicialmente, consigno que a discussão compreende exclusivamente à 

recuperação de consumo do mês de julho de 2017, no valor de 

R$4.564,47(quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e 

sete centavos), vinculado ao contrato n°0007051081201711, da unidade 

consumidora 6/1988858-5, com vencimento em 30/11/2017, cujo valor, 

conforme informado na contestação, a ré reavaliou e concluiu que o débito 
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correto não seria aquele que mencionou na petição inicial, mas sim o valor 

de R$ 1.650,08 (...). Além do protesto efetuado na data de 30/05/2015, 

com vencimento em 23/05/2018, no valor de R$1.650,08(um mil, 

seiscentos e cinquenta reais e oito centavos), o autor foi incluído nos 

órgãos de restrição ao crédito na data de 26/12/2017, no valor de 

R$1.650,08(...), com vencimento em 04/12/2017. Assim, presume-se que a 

restrição ainda está vigente, visto que os órgãos de restrição ao crédito 

não foram oficiados por este juízo. Cabe ressaltar que o réu reavaliou o 

consumo a ser recuperado em relação ao mês de julho de 2017 e 

readequou para o valor de R$1.650,08(...), com vencimento em 

04/12/2017. Tendo em vista que a discussão não trata de débito relativo 

ao inadimplemento de conta regular de energia elétrica, mas sim de fatura 

de recuperação de consumo, mostra-se ilegítimo, por ora, o protesto 

perpetrado pela reclamada, tanto mais quando a questão está 

judicializada, com a relação processual já perfectibilizada e em fase 

adiantada (aguardando sentença de mérito), o que evidencia, a princípio, 

abuso de direito consistente em coação ao pagamento da suposta dívida, 

que é controvertida. Contudo, cabe frisar que a análise meritória terá seu 

momento oportuno em relação as provas trazidas pelas partes. Vale 

ressaltar que o procedimento de recuperação de consumo esta 

regulamentado no artigo 129 e artigo 130, da Resolução Normativa n°414, 

de 09 de setembro de 2010, Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Ademais, a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao 

crédito bem como a futura suspensão do fornecimento de energia elétrica 

em decorrência do inadimplemento da fatura supracitada, caracteriza 

forma de coerção, com vistas ao pagamento da dívida pelo consumidor, 

sem o devido processo legal. O E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul também se manifestou em casos semelhantes, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM DISCUSSÃO. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A 

jurisprudência assente desta corte e das cortes superiores vem se 

manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar abusivo o corte de 

energia elétrica em razão de débitos pretéritos, considerando que para a 

sua satisfação há meios próprios para a parte credora promover a 

cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. Tratando-se de demanda em 

que a parte autora controverta débito sub judice, havendo comunicação 

de inscrição em cadastros restritivos de crédito, é possível o deferimento 

da tutela provisória para a exclusão do nome do autor dos cadastros de 

inadimplentes, até o julgamento em definitivo da ação, quando presentes 

os requisitos autorizadores. 3. Hipótese dos autos em que em nenhum 

momento o juízo de 1.º grau externa as razões de convencimento que lhe 

levaram a inverter o ônus da prova à concessionária, com base no artigo 

6.º, VIII, CDC, razão porque imperiosa a reforma da decisão, quanto ao 

ponto, por ausência de fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, 

§1º, 11, caput, e 489, § 1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076073196, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/03/2018). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ANULATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RGE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. 

1. A inversão do ônus da prova se opera em virtude da lei, independente 

do pedido da parte e da manifestação do magistrado, incumbindo, 

portanto, o ônus da prova à RGE, que afirmou a existência dos débitos. 2. 

É ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a 

inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos, por se tratar 

de coação ilegal. 3. Estando o débito em discussão judicial, esta colenda 

Câmara e este Tribunal de Justiça têm entendido que não é dado ao 

suposto credor o direito de incluir o nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes. 4. Hipótese em que restou comprovado nos autos a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Presentes os requisitos 

caracterizadores da tutela de urgência, a teor do que disciplina o art. 300 

do CPC, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a tutela de 

urgência. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076883768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/03/2018). Assim, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência e DETERMINO QUE 

A PARTE RECLAMADA PROCEDA JUNTO AO 2° Ofício Notarial de 

Primavera do Leste (Cartório do 2° Ofício) O CANCELAMENTO E/OU A 

SUSPENSÃO dos efeitos do protesto do título incluso em 30/05/2018, com 

vencimento em 04/12/2017, instrumento 126809, Livro 589, Folhas 10, no 

valor de R$1.650,08(...), NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE MULTA 

ÚNICA QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DETERMINO, AINDA 

QUE A RECLAMADA PROVIDENCIE A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO do 

valor de R$ 1.650,00 (...), realizada em órgãos de restrição ao crédito em 

data de 26.12.2017, por suposto débito vencido em 04.12.2017, NO 

PRAZO DE 24 HORAS, sob pena de multa única que fixo no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA 

PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS ORDENS ACIMA. CUMPRA-SE NO 

PLANTÃO DIURNO DOS DIAS ÚTEIS. Quanto ao pedido de consolidação da 

multa de R$ 2.000,00 (...) pelo descumprimento da tutela inicial consistente 

em restabelecimento da energia elétrica no prazo assinalado pelo Juízo, 

será apreciado por ocasião da sentença final. Cumpridos os itens acima, 

retorne os autos conclusos para sentença. SERVE A PRESENTE DE 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA. 

Primavera do Leste-MT, 05 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALTO CAMPOS DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000365-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ENIVALTO CAMPOS DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c 

inexigibilidade de débito e pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Enivalto Campos de Morais em face de Energisa Distribuidora 

de Energia S/A. O autor relata que foi surpreendido pelo protesto no valor 

de R$1.650,08(um mil, seiscentos e cinquenta reais e oito centavos), com 

vencimento em 23/05/2018 e incluso na data de 30/05/2018. Aponta que 

houve atraso em dois dias no restabelecimento da energia elétrica objeto 

da tutela de urgência inicialmente concedida nos autos, e requer a 

aplicação da multa pecuniária estipulado em decisão interlocutória na 

importância de R$2.000,00(dois mil reais). Requer, ainda, a exclusão do 

protesto enquanto pendente de julgamento a lide. É o relato. Decido. 

Inicialmente, consigno que a discussão compreende exclusivamente à 

recuperação de consumo do mês de julho de 2017, no valor de 

R$4.564,47(quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e 

sete centavos), vinculado ao contrato n°0007051081201711, da unidade 

consumidora 6/1988858-5, com vencimento em 30/11/2017, cujo valor, 

conforme informado na contestação, a ré reavaliou e concluiu que o débito 

correto não seria aquele que mencionou na petição inicial, mas sim o valor 

de R$ 1.650,08 (...). Além do protesto efetuado na data de 30/05/2015, 

com vencimento em 23/05/2018, no valor de R$1.650,08(um mil, 

seiscentos e cinquenta reais e oito centavos), o autor foi incluído nos 

órgãos de restrição ao crédito na data de 26/12/2017, no valor de 

R$1.650,08(...), com vencimento em 04/12/2017. Assim, presume-se que a 

restrição ainda está vigente, visto que os órgãos de restrição ao crédito 

não foram oficiados por este juízo. Cabe ressaltar que o réu reavaliou o 

consumo a ser recuperado em relação ao mês de julho de 2017 e 

readequou para o valor de R$1.650,08(...), com vencimento em 

04/12/2017. Tendo em vista que a discussão não trata de débito relativo 

ao inadimplemento de conta regular de energia elétrica, mas sim de fatura 
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de recuperação de consumo, mostra-se ilegítimo, por ora, o protesto 

perpetrado pela reclamada, tanto mais quando a questão está 

judicializada, com a relação processual já perfectibilizada e em fase 

adiantada (aguardando sentença de mérito), o que evidencia, a princípio, 

abuso de direito consistente em coação ao pagamento da suposta dívida, 

que é controvertida. Contudo, cabe frisar que a análise meritória terá seu 

momento oportuno em relação as provas trazidas pelas partes. Vale 

ressaltar que o procedimento de recuperação de consumo esta 

regulamentado no artigo 129 e artigo 130, da Resolução Normativa n°414, 

de 09 de setembro de 2010, Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Ademais, a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao 

crédito bem como a futura suspensão do fornecimento de energia elétrica 

em decorrência do inadimplemento da fatura supracitada, caracteriza 

forma de coerção, com vistas ao pagamento da dívida pelo consumidor, 

sem o devido processo legal. O E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul também se manifestou em casos semelhantes, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM DISCUSSÃO. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A 

jurisprudência assente desta corte e das cortes superiores vem se 

manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar abusivo o corte de 

energia elétrica em razão de débitos pretéritos, considerando que para a 

sua satisfação há meios próprios para a parte credora promover a 

cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. Tratando-se de demanda em 

que a parte autora controverta débito sub judice, havendo comunicação 

de inscrição em cadastros restritivos de crédito, é possível o deferimento 

da tutela provisória para a exclusão do nome do autor dos cadastros de 

inadimplentes, até o julgamento em definitivo da ação, quando presentes 

os requisitos autorizadores. 3. Hipótese dos autos em que em nenhum 

momento o juízo de 1.º grau externa as razões de convencimento que lhe 

levaram a inverter o ônus da prova à concessionária, com base no artigo 

6.º, VIII, CDC, razão porque imperiosa a reforma da decisão, quanto ao 

ponto, por ausência de fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, 

§1º, 11, caput, e 489, § 1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076073196, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/03/2018). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ANULATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RGE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. 

1. A inversão do ônus da prova se opera em virtude da lei, independente 

do pedido da parte e da manifestação do magistrado, incumbindo, 

portanto, o ônus da prova à RGE, que afirmou a existência dos débitos. 2. 

É ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a 

inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos, por se tratar 

de coação ilegal. 3. Estando o débito em discussão judicial, esta colenda 

Câmara e este Tribunal de Justiça têm entendido que não é dado ao 

suposto credor o direito de incluir o nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes. 4. Hipótese em que restou comprovado nos autos a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Presentes os requisitos 

caracterizadores da tutela de urgência, a teor do que disciplina o art. 300 

do CPC, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a tutela de 

urgência. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076883768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/03/2018). Assim, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência e DETERMINO QUE 

A PARTE RECLAMADA PROCEDA JUNTO AO 2° Ofício Notarial de 

Primavera do Leste (Cartório do 2° Ofício) O CANCELAMENTO E/OU A 

SUSPENSÃO dos efeitos do protesto do título incluso em 30/05/2018, com 

vencimento em 04/12/2017, instrumento 126809, Livro 589, Folhas 10, no 

valor de R$1.650,08(...), NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE MULTA 

ÚNICA QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DETERMINO, AINDA 

QUE A RECLAMADA PROVIDENCIE A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO do 

valor de R$ 1.650,00 (...), realizada em órgãos de restrição ao crédito em 

data de 26.12.2017, por suposto débito vencido em 04.12.2017, NO 

PRAZO DE 24 HORAS, sob pena de multa única que fixo no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA 

PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS ORDENS ACIMA. CUMPRA-SE NO 

PLANTÃO DIURNO DOS DIAS ÚTEIS. Quanto ao pedido de consolidação da 

multa de R$ 2.000,00 (...) pelo descumprimento da tutela inicial consistente 

em restabelecimento da energia elétrica no prazo assinalado pelo Juízo, 

será apreciado por ocasião da sentença final. Cumpridos os itens acima, 

retorne os autos conclusos para sentença. SERVE A PRESENTE DE 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA. 

Primavera do Leste-MT, 05 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003618-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MIGUEL VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003618-12.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: ANDERSON MIGUEL VIANA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (art. 38, caput, da lei nº 9.099/95). Cuidam os autos de ação de 

execução de título extrajudicial ajuizada pela parte acima identificada. Pois 

bem. O exequente pleiteia o recebimento do seu crédito no valor de R$ 

1.718,41 (mil setecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), 

representado pela nota promissória constante no Id. 13420130. O prazo 

prescricional da ação cambiária de execução, consubstanciada em nota 

promissória, é de 03 (três) anos em observância ao artigo 70 da Lei 

Uniforme de Genébra, incorporada ao ordenamento jurídico pelo Decreto 

Legislativo n.º 57.663/1955. O início do prazo prescricional da execução 

ocorre a partir do vencimento ordinário do título. Assim, considerando que 

o vencimento do título ocorreu em data de 20/05/2015 e a ação executiva 

foi ajuizada somente em 29/05/2018, não há como afastar o decreto de 

prescrição ISTO POSTO, julgo LIMINARMENTE improcedente o pedido 

inserto na exordial, para declarar a prescrição do direito do exequente, na 

forma do Art. 332, § 1.º, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Após, nada 

mais havendo a diligenciar, arquivem-se estes autos, mediante as baixas e 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003621-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIHANE ALBANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003621-64.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: ARIHANE ALBANO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (art. 38, caput, da lei nº 9.099/95). Cuidam os autos de ação de 

execução de título extrajudicial ajuizada pela parte acima identificada. Em 

petição formulada no Id. retro, a parte exequente requereu a desistência 

da ação, considerando que o executado ainda não foi citado. É o sucinto 
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relato. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que a ação 

ainda não fora angularizada. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

desistência da ação, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as baixas devidas e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 06 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209316 Nr: 3846-04.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ENVAGELISTA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO KERBES - OAB:SC 

43587

 Código 209316

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 15:55 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209344 Nr: 3856-48.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL BATISTA RIBEIRO UZAI, GABRIEL 

LEONARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Miranda da Silva - 

OAB:OAB-MS 13379

 Código 209344

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 14:25 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209343 Nr: 3855-63.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEI NERIS CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar de Aquino 

Taques - OAB:OAB-MT 12.026

 Código 209343

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 13:55 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209802 Nr: 4046-11.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BENEDITO COLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - 

OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 Código 209802

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 14:05 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209969 Nr: 4121-50.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RASIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Rasia - 

OAB:OAB/MT 17.595, GUSTAVO BOUVIE GALL DE OLIVEIRA - 

OAB:16323-MT

 Código 209969

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 14:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191529 Nr: 4557-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 Autos Código 191529

1. Considerando que no dia 02 de julho de 2018 foi suspenso o 

expediente, conforme Portaria n. 841/2018, redesigno a audiência para o 

dia 19/11/2018 às 16:00 horas.

2. Manifeste-se a Defesa quanto à certidão de fl. 87.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202323 Nr: 11710-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MOREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Autos código 220613

Vistos.

1. Ao que se extrai dos autos, a Primeira Câmara Criminal da E. Corte 

Mato-grossense, no HC nº 1005269-93.2018, concedeu a ordem ao 

acusado FABIO MOREIRA SILVA, determinado a expedição de alvará de 

soltura mediante as medidas cautelares descritas no art. 319, inciso I do 

CPP, sem prejuízo da fixação de outras por este Juízo.

2. Assim, fixo ao acusado as seguintes medidas cautelares: I – 
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comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades 

até o dia 10 de cada mês; II – proibição de frequentar bares, casas 

noturnas e estabelecimentos congêneres; III – proibição de se aproximar 

de familiares da vitima e testemunhas, mantendo uma distância mínima de 

500 metros e IV – proibição de se mudar desta Comarca sem autorização 

do juízo ou dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação, 

sob pena de revogação do benefício e decretação de nova prisão, nos 

termos dos arts. 310, parágrafo único e 328, ambos do CPP.

2. Assim, expeça-se alvará de soltura em favor do acusado FABIO 

MOREIRA SILVA com a cláusula se por al, bem como o respectivo termo 

de compromisso, advertindo o réu das condições nele fixadas, e 

colhendo, ainda, seu compromisso de as cumprir.

3. Em seguida, vista a Defesa para apresentação das alegações finais, no 

prazo legal.

4. Após, voltem conclusos para sentença.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 04 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 113468 Nr: 3864-35.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI AMANCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Autos código 113468

Vistos.

1. Expeça-se carta precatória para regularização da prisão do apenado, 

requisitando ao Diretor da Cadeia Publica local seu recambiamento a esta 

Comarca.

2. Desde já, designo audiência de justificação para o dia 11.07.2018 às 

13:00 horas.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65566 Nr: 5355-82.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JONAS SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Autos código 65566

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Publico em face de 

José Jonas Silva Cruz, dando-o como incurso nas sanções do artigo 304 

do Código Penal. (fls. 04/05).

Conforme se infere às fls. 128/131, o Ministério Público pugna pela 

remessa do feito à Justiça Federal, vez que é o competente para o 

julgamento do feito.

É o relato.

Depreende-se dos autos, que o réu foi abordado pela Polícia Rodoviária 

Federal, tendo apresentado suposto documento falso a policial rodoviário 

federal, quando trafegava na Rodovia BR 070, Km 286, neste município.

 Com efeito, resta evidente que a infração penal foi praticada em face de 

serviço prestado pela União, de forma que a competência é da Justiça 

Federal para apreciar o feito, conforme dispõe o artigo 109, inciso IV, da 

CF:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de 

bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas 

ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a 

competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

Ante o exposto, declaro-me incompetente para apreciar o presente feito, 

nos termos do artigo 109 do CPP e determino sua imediata remessa a 

Justiça Federal de Cuiabá.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste 04 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 33/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor Marcelo do Nascimento Cabral – (matrícula 

0415) – Oficial de Justiça, 30 (trinta) dias de licença-prêmio , referente ao 

quinquênio de 2004/2009, para serem usufruídos no período de 

01/08/2018 a 30/08/2018.

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

Sorriso/MT, 06 de julho de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA N. 32/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Joziane dos Santos, matrícula 13436 – 

Gestora Judiciária da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de 

suas funções no período de 26/07 a 30/07/2018, em virtude de folgas 

compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Olga Talita Furlan Mazzei (matrícula 34723) 

– Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível, no período de 26/07 a 30/07/2018, durante o 

afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 04 de julho de 2018.

JACOB SAUER

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA N. 31/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Elite Capitanio, matrícula 5381 – Gestora 

Judiciária da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

estará afastada de suas funções no período de 16/07 a 27/07/2018, em 

virtude de folgas compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Kelly Mayara Cimi (matrícula 34680) – 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, no período de 16/07 a 27/07/2018, 

durante o afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 05 de julho de 2018.

JACOB SAUER

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA N. 30/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Lidiane Dias de Campos Maraschin, 

matrícula 12348, Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Criminal, 

usufruirá 15 (quinze) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no 

período de 30/07/2018 a 13/08/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Fabiane Maria Santos do Nascimento 

(matrícula 13613) – Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 2ª Vara Criminal, no período de 
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30/07/2018 a 13/08/2018 , durante as férias da titular.

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

 Sorriso/MT, 05 de julho de 2018.

JACOB SAUER

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA N. 29/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Rosilene Machado Antunes, matrícula 

12513, Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, 

usufruirá 20 (vinte) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no 

período de 16/07/2018 a 04/08/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Sueli Riffel (matrícula 12495) – Técnica 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 4ª Vara Cível, no período de 16/07/2018 a 04/08/2018, 

durante as férias da titular.

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

 Sorriso/MT, 05 de julho de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111990 Nr: 3950-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3950-26.2014.811.0040 – Código: 111990.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de fl. 60.

 Desta feita, PROCEDA-SE ao desentranhamento dos documentos originais 

que acompanharam a exordial, mediante cópia e recibo nos autos, 

entregando-a parte autora.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85781 Nr: 5156-80.2011.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85781 Nr: 5156-80.2011.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de TAPURAH-MT, com a finalidade de citação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124273 Nr: 1987-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A- DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA, DARLLA DO 

CARMO VELASCO HIGINO LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de RONDONÓPOLIS-MT, com a finalidade de 

INTIMAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99054 Nr: 1656-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS-E, SRSV, GDS, GDS, DBS, GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, ELEOMAR RENE BLOCHER - OAB:17865-O, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de REPUBLICAR a 

DECISÃO/SENTENÇA de fl(s). 411, haja vista que o(a) procurador(a) da 

HERDEIRA DENISE BIRCK SAUSEN, não havia sido cadastrado no momento 

do envio para publicação.

DECISÃO/SENTENÇA: "Vistos etc. Ante o pedido de fls. 409/410, 

intimem-se os herdeiros Denise Birck Sausen, Guilherme Diel Saisen, 

Gustavo Diel Sause e Gregori Diel Sausen para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem eventual oposição ao pedido de levantamento 
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formulado pela herdeira Sonia Regina Sausen Werle no que se refere ao 

valor do arrendamento depositado em Juízo. Inexistindo oposição dos 

herdeiros acima, expeça-se o competente alvará de levantamento, na 

forma requerida. Se for o caso, deverá a Secretaria cumprir o disposto no 

art. 450, § 3º da CNGC/MT. Às providências. Sorriso/MT, 29 de Maio de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande - Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 157803 Nr: 7947-46.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA REGINA SAUSEN VERLE, LUIZ ALBERTO VERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGERIO BIRCK SAUSEN - ESPÓLIO, 

RUDI SAUSEN - ESPÓLIO, PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

GUILHERME DIEL SAUSEN, MARA REGINA DIEL SAUSEN, DENISE BIRCK 

SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95705 Nr: 7598-82.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14.280-B, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12.093-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.822, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 Autos n° 7598.82.2012.811.0040 (Cod. 95705)

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 393, segue anexo alvará de liberação, o qual 

deve ser encaminhado ao Departamento competente do TJ/MT para as 

providências pertinentes, nos termos do art. 451 da CNGC/MT.

 Se for o caso, deverá a Secretaria cumprir o disposto no art. 450, § 3º da 

CNGC/MT..

 Relativamente ao saldo a ser liberado em favor da exequente, em 

conformidade com o parecer do Administrador Judicial lançado à fls. 

299/390, defiro a expedição do competente alvará e, desde logo, concedo 

à empresa ora em recuperação judicial o prazo de 60 (sessenta) dias para 

prestar contas, anotando que estas devem ser realizadas nos autos do 

processo recuperacional.

 Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 05 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20972 Nr: 1167-13.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICIERI FRANCIO, SANDRO FRANCIO, FRANCISCO LUIZ 

FRANCIO, BENEDITO BRAZ COCENZA, JEAN FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, 

RENATA DEQUECH - OAB:22455/pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE FABIANA DIER BOLCHI - 

OAB:6937/MT, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial de fl(s). 2.533/2707.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193481 Nr: 6046-72.2018.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI, ADILSON 

DZOVONIARKIEVICZ, ARQUIMEDIO PEREIRA DOS SANTOS, ASSEF VALE 

DOS SANTOS, CHARLES YURI LAITARTE TURMINA, ANTONIO 

FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO, DANIELA CASAGRANDE, DIOGO 

JUNIOR GOSSLER, DANIEL DOUGLAS GOSSLER, EZEQUIEL CARLOS 

GOSSLER, FRANCISCO SILVA PEREIRA, DIONE AMARÕES, CLEITON 

CANDIDO CORREA, MARCOS CLEMENTINO DE AMARÕES - ESPÓLIO, 

ZELIA CLEMENTE NUNES, SIDINEI APARECIDO ALVES, ISONEL ANTONIO 

MARTINI, MARCOS ANTONIO DE SOUZA SCALDELAI, IRATAM LIMA VAZ 

DA SILVA, NOEME DOS SANTOS DE PAULA, RAULINO ALMEIDA 

MENEZES, JORGE ALVES ROCHA, VALDECI FERREIRA DA SILVA, 

MIGUEL VILSON PEREIRA, JOSE DE SOUSA RODRIGUES, JORGE 

KENNEDY SANTOS DOS SANTOS, OSMAR ALVES FERREIRA, VALDINEI 

RODRIGO DA SILVA, ORCEBIL LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FRANCO DALLA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FRANCO DALIA 

JUNIOR - OAB:1602

 Intime-se o Administrador Judicial substituído para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar contas, quando deverá apresentar, inclusive, os valores já 

recebidos em remuneração à sua atividade nestes autos. Traslade-se 

cópia desta decisão para os autos principais e intime-se a profissional 

nomeada para, em 48h, dizer se aceita o encargo. Em caso positivo, 

deverá comparecer à Secretaria desta Vara para prestar o compromisso 

legal de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as 

responsabilidades a ele inerentes, nos termos do art. 33 da LRF. Prestado 

o compromisso, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 

relatório quanto a regularidade de cumprimento do plano recuperacional 

aprovado, fazendo os apontamentos que julgar pertinentes. Anoto que o 

compromisso e o relatório deverão ser efetivados nos autos principais. 

Relativamente a remuneração da Administradora Judicial ora nomeada, por 

ora, mantenho o valor fixado pela decisão inicial, todavia, determino o 

pagamento do valor integral diretamente à mesma (R$ 5.000,00), visto que, 

embora o § 2º do art. 24 da LRF faça menção à retenção de 40% do 

montante devido ao Administrador Judicial, esta hipótese deve ser 

observada em caso de falência, e não de recuperação judicial, visto que 

neste último caso o Administrador não é gestor de patrimônio e bens 

alheios, mas sim fiscal das atividades da empresa. Ante os termos da 

decisão inicial, a qual determinou a retenção mediante depósito judicial de 

40% da remuneração fixada em favor do Administrador nomeado, 

determino a Secretaria da Vara que certifique se a Recuperanda efetuou 

depósitos mensais relativamente ao percentual retido dos honorários 

fixados. Em caso negativo, intime-a para, no prazo impreterível de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito judicial do valor devido, sob pena de 

imediata convolação da presente recuperação judicial em falência. 

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Exmo Des. Relator do AI 

interposto pela Recuperanda para fins de conhecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 194607 Nr: 6640-86.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ FRANCK SCHLINDWEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:3056

 INTIME-SE o embargante à prestar caução, nos termos do parágrafo único 

do art. 678, do CPC, sob pena de revogação da suspensão, assinalando o 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo a caução ofertada ser homologada 

por este juízo.No mais, CITE-SE o embargado para, querendo, no prazo 

legal, contestar a ação, fazendo-lhes as advertências legais.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências. Sorriso/MT., 06 de Julho de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193481 Nr: 6046-72.2018.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI, ADILSON 

DZOVONIARKIEVICZ, ARQUIMEDIO PEREIRA DOS SANTOS, ASSEF VALE 

DOS SANTOS, CHARLES YURI LAITARTE TURMINA, ANTONIO 

FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO, DANIELA CASAGRANDE, DIOGO 

JUNIOR GOSSLER, DANIEL DOUGLAS GOSSLER, EZEQUIEL CARLOS 

GOSSLER, FRANCISCO SILVA PEREIRA, DIONE AMARÕES, CLEITON 

CANDIDO CORREA, MARCOS CLEMENTINO DE AMARÕES - ESPÓLIO, 

ZELIA CLEMENTE NUNES, SIDINEI APARECIDO ALVES, ISONEL ANTONIO 

MARTINI, MARCOS ANTONIO DE SOUZA SCALDELAI, IRATAM LIMA VAZ 

DA SILVA, NOEME DOS SANTOS DE PAULA, RAULINO ALMEIDA 

MENEZES, JORGE ALVES ROCHA, VALDECI FERREIRA DA SILVA, 

MIGUEL VILSON PEREIRA, JOSE DE SOUSA RODRIGUES, JORGE 

KENNEDY SANTOS DOS SANTOS, OSMAR ALVES FERREIRA, VALDINEI 

RODRIGO DA SILVA, ORCEBIL LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FRANCO DALLA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FRANCO DALIA 

JUNIOR - OAB:1602

 Isto posto, acolho o requerimento apresentado para o fim de SUBSTITUIR 

o profissional Samuel Franco Dalia Junior da função de Administrador 

Judicial pela profissional Joice Wolf Scholl, OAB/MT 8386-B, com endereço 

profissional na Rua Edgar Garcia de Siqueira, nº 640, Centro, neste 

Município e Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Fone (66) 

3544.8409 e 3544.9190, o que faço com fundamento no art. 24, § 

3º.Intime-se o Administrador Judicial substituído para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar contas, quando deverá apresentar, inclusive, os 

valores já recebidos em remuneração à sua atividade nestes 

autos.Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais e 

intime-se a profissional nomeada para, em 48h, dizer se aceita o encargo. 

Em caso positivo, deverá comparecer à Secretaria desta Vara para 

prestar o compromisso legal de bem e fielmente desempenhar o cargo e 

assumir todas as responsabilidades a ele inerentes, nos termos do art. 33 

da LRF.Prestado o compromisso, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar relatório quanto a regularidade de cumprimento do plano 

recuperacional aprovado, fazendo os apontamentos que julgar 

pertinentes. Anoto que o compromisso e o relatório deverão ser 

efetivados nos autos principais.Relativamente a remuneração da 

Administradora Judicial ora nomeada, por ora, mantenho o valor fixado 

pela decisão inicial, todavia, determino o pagamento do valor integral 

diretamente à mesma (R$ 5.000,00), visto que, embora o § 2º do art. 24 da 

LRF faça menção à retenção de 40% do montante devido ao 

Administrador Judicial, esta hipótese deve ser observada em caso de 

falência, e não de recuperação judicial, visto que neste último caso o 

Administrador não é gestor de patrimônio e bens alheios, mas sim fiscal 

das atividades da empresa.Ante os termos da decisão inicial, a qual 

determinou a retenção mediante depósito judicial de 40% da remuneração 

fixada em favor do Administrador nomeado, determino a Secretaria da 

Vara que certifique se a Recuperanda efetuou depósitos mensais 

relativamente ao percentual retido dos honorários fixados. .

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002477-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON TORQUATO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1002477-80.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

DEIXO de designar audiência de conciliação, diante da expressa 

manifestação da requerida pela não realização desta. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002477-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON TORQUATO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1002477-80.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 
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DEIXO de designar audiência de conciliação, diante da expressa 

manifestação da requerida pela não realização desta. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DOS SANTOS REIS (EXEQUENTE)

ARNO LOPES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL ANTONIO BAVARESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003765-63.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ARNO LOPES MOREIRA, JEFERSON DOS SANTOS REIS EXECUTADO: 

GENTIL ANTONIO BAVARESCO Vistos, etc. De início, INDEFIRO o pedido 

de suspensão do processo de execução, uma vez que não ficou 

demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 912 ou 313 do CPC, 

vez que os embargos à execução não possui efeitos suspensivo, bem 

como a apresentação de deposito judicial para fins de garantia não 

configura causa automática de suspensão. De outro lado, quanto ao 

pedido de revogação da penhora online, verifico que de igual modo o 

executado não apresentou justificativa plausível para o seu deferimento, 

vez que não comprovou se tratar de valor impenhorável ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme 

art. 854, § 3º, do CPC, razão pela qual INDEFIRO o pleito. Em relação ao 

pedido de levantamento dos valores bloqueados e depositados 

judicialmente, ante ausência de efeito suspensivo e ausência de alegação 

de impenhorabilidade, determino, uma vez preclusa essa decisão, a 

expedição de alvará de levantamento de valores em favor dos exequente, 

conforme dados bancários apresentados na petição de id nº 13955371. 

Precluso o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão. Após expedido o competente alvará de liberação, intime-se o 

exequente para dizer quanto ao cumprimento do débito, no prazo de 05 

(cinco) dias, constando na intimação que o seu silêncio será interpretado 

como reconhecimento tácito do adimplemento do débito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002481-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIDIO RIBEIRO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1002481-20.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬ O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (§ 8.º do 

art. 334 do NCPC). Havendo autocomposição entre as partes, após manejo 

das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este 

juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual do 

conflito de interesse, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002481-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIDIO RIBEIRO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1002481-20.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬ O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (§ 8.º do 

art. 334 do NCPC). Havendo autocomposição entre as partes, após manejo 

das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este 

juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual do 
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conflito de interesse, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000814-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBL AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000814-62.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: IBL AGROPECUARIA LTDA - EPP Vistos, e etc. Intime-se o 

autor para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial, providenciando o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100905 Nr: 3713-26.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDINI & PANDINI LTDA - PANDINI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, ADAIR ALBERTO PANDINI, VÂNIA 

CRISTINA ROSSARI PANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as certidões de fls.104/105, INTIMO a exequente para 

indicar quais bens pretende penhorar, bem como a localização dos 

mesmos, nos termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49939 Nr: 318-65.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PUGLIESSI - OAB:49226, 

erocy bianchi marchismo neto - OAB:68,856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a Certidão de fls.100, impulsiono os autos, INTIMANDO o 

exequente a indicar bens penhoráveis, apresentando cálculo atualizado 

do débito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93367 Nr: 5128-78.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR BESBATTI DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que se cumpra a determinação judicial intimando o 

executado acerca da penhora.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121315 Nr: 113-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para se manifestar acerca 

do Termo de Penhora expedido, bem como para recolher a guia de 

Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento nos 

autos, a fim de que seja intimado também a parte executada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80672 Nr: 74-68.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MEGUIRDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO as partes, para manifestar-se 

acerca do Termo de Penhora expedido, conforme determinação judicial, 

para se manifestar no prazo leal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108893 Nr: 1339-03.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO, NEILA 

SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO as partes, para manifestar-se 

acerca do Termo de Penhora expedido, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106768 Nr: 9797-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS LTDA - ME, JULIANO RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61817 Nr: 5110-28.2010.811.0040

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

 PARTE AUTORA: CEREALISTA KI - BELO LTDA, SETEMBRINO ANTONIO 

DA SILVA MACHADO, FREITAS ARMAZENS GERAIS LTDA, VILSON JOSE 

DE FREITAS, MIRTES MILITÃO DE FREITAS, JUSSARA ANDRADE DA 

SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 Intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir 

na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15082 Nr: 2208-83.2002.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRÔNICA TELESON LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Borges, ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 8613 Nr: 473-83.2000.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO SAFADI JÚNIOR, MARCELINO JOSÉ 

FELIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A COMÉRCIO E 

INDUSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA para depositar o valor dos honorarios 

pereciais (art. 33, CPC), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito 

possa prosseguir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 144649 Nr: 1208-57.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALANÇAS CONCEITO COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF - CONSÓRCIO NACIONAL 

FORD-ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, 

LUCAS CODEBELLA - OAB:21.969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER O VALOR DA DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTO AO JUIZO DEPRECADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37814 Nr: 713-28.2007.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA CLAIR SCHULTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORES EDUARDO FERNANDO SCHUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53765 Nr: 4042-77.2009.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA FATIMA DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada pelo 

requerido.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1004615-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. V. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004615-20.2017.8.11.0040. AUTOR: 

GISELE SIMAO PEREIRA RÉU: FABIO DALLA VECCHIA VISTOS. 1.) Autos 

com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual passo ao 

SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As partes 

litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas. Ante a ausência de contestação, decreto a revelia do 

requerido. 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS 

CONTROVERTIDOS as matérias já levantas na inicial. 3.) Em 

prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, consistente 

em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes. Para 

tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

designando desde logo o DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS 

para audiência de instrução, debates e julgamento. 4.) Ressalto que 

caberá aos próprios advogados das partes intimar as respectivas 

testemunhas para comparecimento à audiência, independentemente de 

intimação judicial, consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do 

NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo 

legal. Consigno que as partes deverão comparecer para prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, 

do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e consignando-se 

no mandado a advertência contida no citado artigo. 5.) CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002071-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)
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WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO PAULO LORENZI (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos. Tal diligência destina-se à intimação do 

requerido para comparecer nesta secretaria para assinar o termo de 

penhora do bem imóvel, conforme determinado na sentença, podendo a 

parte notifica-lo, informalmente, para tal fim, desde que dentro do prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2534 Nr: 255-31.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN, ODOVINO BRUSTOLIN, JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50173 Nr: 491-89.2009.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Impulsiono os autos por certidão para intimação da seguinte decisão: "= 

SENTENÇA =

Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar de Sequestro proposta por OBJETIVA 

AGRÍCOLA em desfavor de NEREU JOSÉ SANINI, ambos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/82.

Às fls. 101/103 foi deferida parcialmente a liminar de sequestro.

Foram arrestadas 2.289 sacas de soja a granel (fls. 120) e deferida a 

venda dos grãos em decisão de fls. 148/149.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Considerando que o presente processo cautelar fora distribuído 

na vigência do antigo Código de Processo Civil, da qual sua natureza era 

meramente instrumental, visando unicamente a garantia da utilidade da 

tutela perseguida na ação principal, que foi proposta dentro do prazo legal, 

conforme processo de Execução apenso (Código 50984), autorizada a 

imediata extinção da presente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

CONFIRMANDO a liminar deferida às fls. 101/103.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103839 Nr: 6873-59.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. B. HOFFMANN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério 

Público Estadual em face de LB HOFFMANN & CIA LTDA (“Sol 

Supermercado”). Às fls. 69, o Parquet pugnou pela extinção do feito, na 

forma do art. 924, inciso II, do NCPC.

DECIDO.

Sem delongas, os documentos acostados aos autos demonstram que a 

parte requerida/executada cumpriu a obrigação estipulada no TAC. Ante 

ao exposto, julgo extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios.

Face ao cumprimento da obrigação, autorizo o levantamento do valor 

penhorado às fls. 52/54 pela parte requerida/executada. Para tanto, após 

o trânsito em julgado, expeça o respectivo alvará judicial.

 Preclusa a via recursal, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de praxe.

Ciência ao MPE.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 686 Nr: 328-95.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR CARLOS SOCCOL - espólio, ODETE 

TEREZINHA SOCCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146700 Nr: 2339-67.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  T R R  R I O  B O N I T O , 

TRANSP.REVEND.RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA., BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA R PETRAROLI - 

OAB:OAB/SP 130.291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - 

OAB:31464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A
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 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, tendo em vista que o 

endereço da parte requerida não é atendido pelos serviços do correio.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1004338-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CHADI DOS REIS OAB - SP340138 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELLIZA MARQUES CIRONE OAB - SP339744 (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003057-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003057-47.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRENDO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo. SORRISO, 23 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004551-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMBROS SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004551-10.2017.8.11.0040. AUTOR: JOAO DAMBROS SOBRINHO RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito tributário (IPVA), sob a 

arguição que o veículo gerador do tributo teria sido adjudicado em 

processo judicial c/c pedido de desbloqueio de valores impenhoráveis. O 

requerido, em sede de contestação, arguiu, preliminarmente, a 

inadequação da via eleita; prescrição e, no mérito, a regularidade do 

crédito tributário, eis que não houve comunicação acerca da transferência 

do bem imóvel indicado na inicial ao órgão de trânsito. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Direto ao ponto, com relação às preliminares arguidas, 

considerando o princípio da primazia das decisões de mérito, deixo de 

apreciá-las, passando à análise do mérito. Sendo assim, deve ser 

ressaltado que inexiste nos autos qualquer comprovação acerca do 

alegado bloqueio de valores em conta bancária do autor, tampouco a sua 

vinculação com os débitos relativos ao IPVA do veículo placa KAK1570, 

notadamente porque o qual sequer juntou o extrato bancário ou mesmo a 

comunicação do banco acerca da alegada indisponibilidade, restando 

prejudicada a análise de eventual liberação de tal valor. Da mesma forma, 

a alegada transferência da propriedade do veículo gerador do IPVA, objeto 

da CDA nº. 2017165244, por meio de adjudicação, não restou comprovada 

nos autos, visto que tanto o acordo juntado em Num. 9713433 – p. 7-8, 

quanto a sentença homologatória correlata de Num. 9713433 – p. 9-10, 

não fazem qualquer referência ao veículo placa KAK1570, indicando na 

inicial, aliás, inexiste em tais peças processuais a descrição do veículo 

objeto da adjudicação. Mesmo que assim não fosse, os pleitos iniciais não 

podem ser acolhidos. Isso porque, não se trata de INEXISTÊNCIA do 

crédito tributário, visto que o fato gerador do IPVA é a propriedade de 

veículo automotor, cabendo ao órgão de trânsito constituir o crédito 

tributário em face daquele que ostenta a condição de proprietário junto aos 

seus cadastros, o qual é alimentado pelo próprio proprietário, mediante 

requerimento administrativo, requisitos devidamente preenchidos no caso 

dos autos, visto que o autor confirma a propriedade do veículo descrito na 

inicial, indicando, todavia, que este teria sido transferido a terceiro 

mediante adjudicação. O que se discute, na realidade, é a 

responsabilidade tributária com relação ao débito em questão. Nesta 

toada, importante esclarecer que a priori a responsabilidade seria do 

adjudicante, notadamente quando os fatos geradores são posteriores à 

adjudicação. Todavia, não há como se exigir do órgão de trânsito o 

conhecimento de transações entre particulares para efeitos de atribuição 

da responsabilidade tributária, visto que é de responsabilidade do novo 

proprietário a transferência do veículo, no prazo de 30 dias, nos exatos 

termos do artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, existindo, 

ainda, a possibilidade de notificação, pelo antigo proprietário do veículo, 

acerca das transações de transferência de propriedade do veículo 

automotor (nas diversas modalidades: venda, adjudicação, etc.), nos 

exatos termos do artigo 134, do CTB. Inclusive, inexistindo a citada 

notificação (artigo 134, CTN), cabe sanção administrativa com a 

responsabilização solidária em relação aos débitos de multas e impostos 

dos veículos, eis que o fisco não pode sofrer restrições na cobrança dos 

impostos respectivos em face de transferência não notificada, podendo 

cobrar, inclusive, do antigo proprietário. Portanto, incidente na espécie o 

disposto no artigo 123, do CTN, visto que “salvo disposições de lei em 

contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para 

modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes”. Esmiuçadas tais questões, verifica-se que a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, pois não há 

que se falar em inexistência do crédito tributário, mas tão somente em 

obrigação de fazer do adjudicante em realizar a respectiva transferência, 

bem como o pagamento dos créditos tributários, comprovada a sua 

responsabilidade, isso, claro, em outro ambiente processual. Posto isso, e 

sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, 

do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005635-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. SUZIN EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BERGOR FERREIRA OAB - GO43352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005635-46.2017.8.11.0040. AUTOR: G. SUZIN EIRELI - ME RÉU: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória visando o afastamento da exigência de uso de simulador por 

Centro de Formação de Condutores contida nas Resoluções emitidas pelo 

CONTRAN e DETRAN/MT. O reclamado pugnou pela extinção do feito, visto 

que inegável a necessidade de inclusão do CONTRAN no polo passivo da 

ação, visto que a resolução emitida pelo DETRAN/MT apenas 

regulamentou, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a exigência do uso do 

simulador emanada pelo CONTRAN, órgão federal. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Pois bem, da acurada análise dos autos se constata que 

assiste razão ao reclamado, visto que o próprio reclamante pugna, na 

inicial, para que “seja, ao final, julgada procedente a presente ação, 

deferindo a atuação da Autora independentemente do uso do simulador, 

declarando-se o afastamento da exigência contida nos atos 

administrativos emitidos pelo CONTRAN e DETRAN, qual seja, a utilização 

do simulador de direção veicular nos processos de habilitação de 

condutores (grifo nosso)”, item b, de Num. 10557457 – p. 8. Isso porque, é 

nítido que a Resolução do DETRAN/MT, apenas regulamentou a questão no 

âmbito de sua competência, sendo que a exigência de uso do simulador 

por Centro de Formação de Condutores é oriunda da Resolução 543/2015, 

do CONTRAN, sendo, portanto, atos indissociáveis. Nestes termos, 

imprescindível a inclusão do CONTRAN no polo passivo, órgão federal, 

com o que fica impossibilitada a continuidade do presente feito neste 

Juizado Especial, nos termos da vedação contida no artigo 8º, da Lei 

9.099/95. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, IV, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011144-77.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO KAUFERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA COMIN DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000221-67.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 06 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004912-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1004912-27.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13944730, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 06 de Julho de 

2018 Cristiane V. Kuhn Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006297-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY MIRANDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

STEFANY MIRANDA ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11704667), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Certidão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000713-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MONTAGNER REINERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000713-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA DIESEL PARANA 

LTDA - EPP REQUERIDO: GUILHERME MONTAGNER REINERI Intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de extinção. Com a 

manifestação, designe-se audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Em caso de inércia, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

SORRISO, 4 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO WESLANIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004905-35.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO WESLANIO 

FERREIRA DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: 

CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO Providencie-se novo agendamento de 

audiência de conciliação via Sistema PJE e, após, cite-se a parte 

reclamada na forma requerida e intime-se a parte reclamante, com as 

advertências legais, observando-se o endereço informado no Id. 1366015. 

SORRISO, 5 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA TEREZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000812-29.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SEVERINA TEREZA DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MACEDO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 (ADVOGADO)

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010211-94.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ELIANE MACEDO ARAUJO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I I - Considerando-se o retorno dos autos a 

esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUENES MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010221-41.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARQUENES MOREIRA 

MARTINS REQUERIDO: FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITORIO I - Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem 

com relação aos rumos do processo. II – Em caso de condenação, fica a 

parte interessada concitada a observar o disposto no art. 524 do NCPC, 

em nome da cooperação com a celeridade processual e com a efetividade 

da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SUOTNISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010410-19.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DIEGO SUOTNISKI 

REQUERIDO: CLARO S.A. I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011048-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELITA MARIA BRANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR PAULINI (EXECUTADO)

DEONELCIO LODI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011048-23.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ROSELITA MARIA BRANDINI 

EXECUTADO: PAULO CESAR PAULINI, DEONELCIO LODI I - Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida no ID 7324780. II - Intime-se a 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 5 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001681-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTECIR BERTUOL JUNIOR (EXEQUENTE)

PAULA KARINE ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT0013747A (ADVOGADO)

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA MONTEIRO CALDAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

ELIZON MACHADO CONCEICAO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001681-55.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: PAULA KARINE ZANATTA, 

ALTECIR BERTUOL JUNIOR EXECUTADO: EMILIA MONTEIRO CALDAS DOS 

SANTOS, ELIZON MACHADO CONCEICAO I - Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. II - Não 

havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se 

à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito, observando-se eventuais indicações da parte exequente. III – 

Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os 

comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de 

bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade, entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - 

Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos automotores, 

determino a inserção em veículos cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição de certidão nos 

termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a requerimento 

expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e não se 

obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a 

parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º). SORRISO, 27 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001849-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DALLAGNOL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GOMES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001849-57.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: VALDIR DALLAGNOL 

EXECUTADO: LUCAS GOMES NETO I - Intime-se a parte devedora, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) II – O prazo 

para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item anterior, 

sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova 

intimação (NCPC, art. 525, caput). III - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. IV – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 5 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004835-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DALLAGNOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRO INACIO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004835-18.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR DALLAGNOL 

REQUERIDO: ELVIRO INACIO FERREIRA DE SOUZA I - Retifique-se o 

registro do feito, para que passe a constar como cumprimento de 

sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para impugnação correrá 

do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento 

voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 

525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo 

intimada a parte credora para atualização do débito, com a incidência da 

multa acima referida, retornando os autos na sequência para análise dos 

demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. 

SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010579-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010579-40.2015.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Retifique-se o registro do 

feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. 

Retifique-se, ainda, os polos da demanda, observando que Banco 

Bradesco S.A passa a exequente e Fernando Gomes da Silva a 

executado. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação (NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá 

do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento 

voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 

525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte 

exequente apresentar atualização do débito com a incidência da multa 

acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado 

no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o 

cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência 

de cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, 

fica desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte 

credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse 

caso, o valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 
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Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. SORRISO, 6 de julho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010099-62.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR JOSE PICININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINUSA TRATORPECAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OVIDIO ILTOL ARALDI OAB - MT0007974A (ADVOGADO)

ANGELA PADILHA ROSA OAB - SC12862 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010099-62.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ITACIR JOSE PICININ 

EXECUTADO: MINUSA TRATORPECAS LTDA No que tange a multa por 

descumprimento da antecipação de tutela, verifico que a medida liminar 

fora deferida em 12.02.2015, a fim de que a reclamada suspendesse em 

05 (cinco) dias o protesto realizado em desfavor do reclamante, sob pena 

de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) em caso de 

descumprimento (id. 977963). A reclamada fora citada/intimada em 

09.03.2015 (Segunda-feira-id.977967), findando-se o prazo de 

cumprimento da medida em 16.03.2015 (Segunda-feira). Ante a notícia de 

descumprimento, houve majoração da multa diária para o valor de 

R$1.000,00 (um mil reais) em 02.07.2015 (id. 977969), a qual sequer 

chegou a vigorar, porquanto, a reclamada se deu por intimada da referida 

decisão com a habilitação de sua patrona em 23.07.2015 (id. 977972), 

mesma oportunidade em que comprovou o cumprimento da liminar 

concedida (id. 977971 e 977973). Desta feita, houve efetivamente o 

descumprimento da medida liminar no período de 17.03.2015 a 22.07.2015, 

ou seja, 128 dias de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais), 

totalizando o montante de R$25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos 

reais). Todavia, entendo que deve prosperar por 30 (trinta) dias, 

reputando-se tal lapso temporal como justo e adequado. Isto porque, a 

partir deste período, deve a parte buscar a tutela de seu direito por outras 

vias, tendo em vista que o ordenamento jurídico não compactua com o 

enriquecimento indevido que ocorreria na hipótese de a parte reclamante 

optar pela simples inércia. Tal limitação também se explica mediante o fato 

de que a multa fixada deve ser fator de coerção ao cumprimento 

voluntário da decisão judicial, e não de enriquecimento indevido da parte 

prejudicada. Nesse sentido, o julgado do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL QUITADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA 

CORRIGIR DEFEITOS ESTRUTURAIS NA OBRA E CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO - 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - 

DESPROPORCIONALIDADE - MODIFICAÇÃO A QUALQUER MOMENTO, 

MESMO DEPOIS DE TRANSITADA EM JULGADO - AUSÊNCIA DE 

PRECLUSÃO - REDUÇÃO (ART. 461, § 6º, CPC) - POSSIBILIDADE - 

PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DESCUMPRIMENTO DO 

ARTIGO 526 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO 

- ENTREGA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E OUTORGA DA 

ESCRITURA DEFINITIVA AOS COMPRADORES - MULTA DIÁRIA PELO 

DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELO JUÍZO 

- LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES - POSSIBILIDADE ATÉ DE OFÍCIO PELO 

JUÍZO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. A astreinte deve ser imposta com o 

objetivo de garantir o cumprimento da obrigação e não de possibilitar ao 

credor uma fonte de enriquecimento. A fixação da astreinte não gera 

preclusão, uma vez que a multa poderá ser modificada, para mais ou para 

menos, a qualquer momento, já que o valor da astreinte não faz coisa 

julgada material, podendo ser revista mediante a verificação de 

insuficiência ou excessividade. Precedentes do STJ (REsp 785053/BA e 

REsp 705.914). Ademais, a própria lei prevê a possibilidade de o juiz 

modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, 

inteligência do art. 461, § 6º, CPC. Não há que se falar em descumprimento 

do art. 526 do CPC, se a cópia da petição do agravo de instrumento, 

embora protocolada equivocadamente em outro Juízo, foi efetivada dentro 

do prazo legal, muito mais ainda, quando a parte justifica tal ocorrência de 

forma plausível. O Juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade na aplicação da multa, de modo que ela não seja irrisória 

a ponto de não coagir o devedor, tampouco excessiva, inviabilizando seu 

cumprimento. Desta forma, deve haver moderação e equilíbrio, 

principalmente quando o ordenamento jurídico que rege a matéria (art. 461 

do CPC), não define nenhum parâmetro para a fixação do valor das 

astreintes e não impõe qualquer limite. O Juiz poderá, até mesmo de ofício, 

reduzir o valor da multa ou fixar um teto para sua cobrança quando esta 

se mostrar excessiva, bem como limitar os dias de multa pelo 

descumprimento da ordem judicial. (Agravo de Instrumento nº 35809/2011, 

2ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Marilsen Andrade Addario. j. 08.02.2012, 

unânime, DJe 08.03.2012). Destarte, consoante as linhas acima 

estabelecidas, fixo em 30 (trinta) dias o prazo de vigência da multa fixada, 

a razão de R$200,00 (quinhentos reais) o dia. Assim, proceda o Sr. 

Contador Judicial a atualização do débito da condenação e da multa. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da atualização, nos 

termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte 

exequente apresentar atualização do débito com a incidência da multa 

acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente aos 15 

(quinze) dias da intimação da parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o 

cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 103328 Nr: 6331-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALAS NEGRETE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que a testemunha Antônio Carlos da Silva Barros foi 

arrolada somente pela acusação, e diante da justificativa do MPE na fl. 

680, defiro a substituição da testemunha Antônio Carlos pela testemunha 

Ângela Gimenes.

Intime-se a testemunha Ângela Gimenes no endereço indicado pelo MPE no 

terceiro parágrafo do pedido de fl. 680.

Cientifique a testemunha Antônio Carlos da Silva Barros acerca de sua 

substituição, por telefone, certificando nos autos.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

No mais, cumpra-se conforme decisão de fl. 656/657.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163236 Nr: 11116-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TIBURCIO, FLÁVIO JOSÉ HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O, WALTER DJONES 

RAPUANO - OAB:16505/B

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. KLEBER GIOVELLI, para que 

no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais nos presentes 
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autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 103526 Nr: 6539-25.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FONTANA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. FERNANDO DE MATOS 

BORGES, para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais 

nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 178670 Nr: 8268-47.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVÉRIO SULZBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - OAB:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia estão 

de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, não existindo 

qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 395 do CPP, 

pelo que foi a denuncia devidamente recebida às fls. 82/83 restando 

superada tal fase.

 Considerando-se que as alegações da defesa versam sobre o mérito da 

causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular instrução criminal, 

por ocasião da prolação da sentença, bem como não se vislumbram 

elementos ensejadores da absolvição sumária do réu, porquanto não se 

mostram presentes nenhuma das situações elencadas pelo art. 397, do 

CPP, designo audiência para instrução e julgamento do processo para o 

dia 29 de agosto de 2018, às 18h00m.

Intime-se o acusado e o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Defiro os pedidos de item “3” e “4”, de fl. 49, formulados pela Defesa.

 Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 06 e 49. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164036 Nr: 11563-29.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLENO DOS SANTOS FARIAS, MATHEUS 

GUILHERME DE SOUZA, JOVALDO DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Considerando que na data de hoje o Juízo precisou tratar de assuntos 

urgentes das condições do sistema prisional, permanecendo em reunião 

das 15:50hrs até 18:50horas, redesigno audiência para o dia 22 de agosto 

de 2018, ás 13 horas e 30 minutos.

s

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

Intime-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 147892 Nr: 2935-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO BOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. VANDERLY RUDGE GNOATO, 

para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais nos 

presentes autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134239 Nr: 7590-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN, JULIO 

CESAR SCATAMBULI, JULIANO DOS SANTOS TOSIN, MOISES LIMA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - 

OAB:15010/MT, MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - OAB:21538/0

 Processo: 7590-03.2015.811.0040 (Código 134239) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face NÃO 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 02/10/2018 às 16:00 horas. INDEFIRO o pedido da defesa de fls. 

701/703 no item “I” uma vez que não possui correlação com os fatos 

denunciados às fls. 05/08. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 

455, do CPC, a defesa deverá informar por completo o endereço da 

testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, 

para intimação por carta com aviso de recebimento, sob pena de 

preclusão. Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do 

art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada 

a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Sorriso/MT, 5 de julho 

de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 176421 Nr: 6912-17.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL GOMES DOS ANJOS, MILENA 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14007, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914

 Processo: 6912-17.2017.811.0040 (Código 176421)

VISTOS/KP.

Trata-se de recurso em sentido restrito manejado contra a decisão 
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derradeira, primeiramente, caso não o feito, certifique-se o(a) Senhor(a) 

Gestor(a) quanto a tempestividade do recurso interposto às fls. 329.

Após, em sendo tempestivo, recebo o recurso em sentido estrito 

interposto e, desde já, mantenho a decisão pelos seus próprios 

fundamentos.

Posteriormente, nos termos do art. 588 do CPP, se ainda não feito, vista à 

parte recorrente pelo prazo de 02(dois) dias e, na sequência, à parte 

recorrida pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, 

remetam os autos ao e. TJMT para apreciação do recurso interposto, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 5 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158615 Nr: 8358-89.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homologo desistencia testemunhal.

3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 55261 Nr: 5531-52.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AUGUSTO DAVÓGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Homologo desistencia testemunhal.

4- Encerrada a instrução, conforme consta da midia em anexo, segue 

SENTENÇA de ABSOLVIÇÃO, para tanto, após transito em julgado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações de estilo, restando intimado o reu na 

oralidade atraves da propria DPE.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 55261 Nr: 5531-52.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AUGUSTO DAVÓGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Homologo desistencia testemunhal.

4- Encerrada a instrução, conforme consta da midia em anexo, segue 

SENTENÇA de ABSOLVIÇÃO, para tanto, após transito em julgado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações de estilo, restando intimado o reu na 

oralidade atraves da propria DPE.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 187313 Nr: 2500-09.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Processo: 2500-09.2018.811.0040 Código 187313 VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 02/10/2018 às 17:00 horas. Por oportuno, calha vincar que de acordo 

com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - 

for frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 
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artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 5 de julho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160156 Nr: 9247-43.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMADOR DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Vinícius Rocha Nogueira 

- OAB:47.364, Pedro Júnior Bandeira Barros Dias - OAB:47.788, 

Thiago Cortes Dias - OAB:43.092

 Processo: 9247-43.2016.811.0040 Código 160156 VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 05/12/2018 às 15:30 horas. No que atine à intimação das testemunhas 

arroladas, por oportuno, calha vincar que a interlocução entre Processo 

Penal e Processo Civil tem reflexos diretos na prática forense. O advento 

do novo CPC coloca os juristas diante tanto da criação como da extinção 

de certas regras, o que demanda cuidadoso estudo de possíveis conflitos 

e convergências. Portanto, (...) determino a aplicação do artigo 455, do 

CPC, de sorte que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo 

caso, as regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Do Acautelamento de Armas Trata-se de procedimento instaurado pelo 

Diretor da SEJUDH – Sorriso-MT, que visa cessão, a título de 

acautelamento, das armas curtas e portáteis apreendidas nestes autos. 

Assim, considerando a necessidade do pedido, que conta com parecer 

ministerial favorável, defiro o acautelamento requerido com relação à arma 

referentes a este processo da 2ª Vara Criminal, que terá, como de fato 

tem, caráter temporário, pessoal, intransferível e revogável a qualquer 

tempo, considerando que com o fornecimento de armas adequadas pelo 

Departamento de PRF não mais justificar-se-á a presente medida. 

Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 159569 Nr: 8898-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNES PEREIRA SALES, 

HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 8898-40.2016.811.0040 Código 159569

VISTOS/MV.

Destarte, considerando que o e TJMT, alterou a sentença penal 

condenatória, intime-se o réu na pessoa de seu Defensor constituído ou 

Defensor Público, e dê ciência ao MPE.

Após, expeça-se guia de execução definitiva, devendo o gestor judicial, 

observar o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - 

INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 06 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 159698 Nr: 8990-18.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SOUZA DE PAULA, JOÃO PAULO 

SOARES ROCHA, JHONATAN DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 8990-18.2016.811.0040 (Código: 159698)

VISTO/KP

Destarte certifique o transito em julgado do acórdão e ainda considerando 

que o e TJMT, manteve inócua a sentença penal condenatória, expeça-se 

guia de execução definitiva dos réus condenados, devendo o gestor 

judicial, observar o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - 

INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 6 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 3566-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56805 Nr: 658-72.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:7389/MT

 Processo: 658-72.2010.811.0040 (Código 56805) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/11/2018 às 

17:00 horas. Quanto a vitima RODRIGO APARECIDO RODRIGUES intime-se 

no endereço informado as fls. 260/262, contudo em caso de certidão 

negativa expeça missiva para a Comarca de Alta Floresta/MT para 

intimação e oitiva da vitima conforme endereço de fls. 260/262, e após 

volte concluso. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do 

CPC, a defesa deverá informar por completo o endereço da testemunha 

arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação 

por carta com aviso de recebimento, sob pena de preclusão. Por oportuno, 

calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação 

será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1º 
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deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, 

hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando 

do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou 

nomeado); ou; V - quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, 

do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público 

pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, 

que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao 

referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado para 

intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe 

data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 

do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 5 

de julho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178014 Nr: 7856-19.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VIANA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Processo: 7856-19.2017.811.0040 Código 178014

VISTOS/MV.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por DIEGO VIANA DINIZ, 

face a sentença de fls. 133/139.

Aduz os embargantes (fls. 163/169) que a decisão de fl.133/139 

mostra-se contraditória, pois desclassificou o crime de tráfico de drogas 

para infração penal de porte, para consumo pessoal de substancia 

entorpecente, e ainda assim, indeferiu o pedido de restituição do montante 

apreendido junto ao réu em sua prisão.

Requerendo, por fim, que seja restituído da quantia apreendida consistente 

em R$ 1.143,00 ( mil cento e quarenta e seis reais).

O MP às fls. 171/177, ofereceu as contrarrazões aos embargos de 

declaração perquirindo pela improcedência do pedido, alegando não haver 

contradição.

É o relato. Decido.

Conforme disciplina o artigo 382 do Código de Processo Penal:

“Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao 

juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão.”

In casu, os embargos são cabíveis vez que busca sanar omissões e 

obscuridade na decisão do juízo de fl. 163/169.

Uma vez que o réu foi absolvido da imputação penal do crime de tráfico 

ilícito de drogas, e ainda, considerando que não restou comprovado a 

origem ilícita do dinheiro apreendido a restituição do bem apreendido é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ex positis, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição 

proferida na decisão de fl. 163/169, para tanto, restitua o montante de 

1.143,00 ( mil cento e quarenta e seis reais).

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 06 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 050/2018/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO que a servidora Graziela de Jesus Alves, matrícula 

21.777, Gestora Judiciária da 2ª Vara Criminal desta comarca estará em 

usufruto de 20 dias de férias relativo ao exercício de 2017, no período de 

09 a 28/07/18;

RESOLVE:DESIGNAR o servidor ROBSON CARLOS PEREIRA DOS 

SANTOS, Analista Judiciário, matrícula nº 20.578, para exercer o cargo de 

Gestor Judiciário da 2ª Vara Criminal desta comarca, no período de 09 a 

2 8  d e  j u l h o  d e  2 0 1 8 ,  d u r a n t e  a  a u s ê n c i a  d a 

titular.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 05 de julho de 2018.FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175173 Nr: 17144-48.2014.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO, 

CESAR AUGUSTUS MELO, ELIETE SOARES CASARIN, WICTOR 

ALEXANDRE MELO, MARCO CESAR MELO, ISIS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MASSON MORETTI, RODRIGO 

MASSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.331, BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - 

OAB:306589, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, LEONARDO 

ZANELLA BONETTI - OAB:OAB/RS 59.172, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT, WELLINGTON MASAHARU WATANABE - 

OAB:OAB/SP 238.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Andrade 

Pozetti - OAB:49112, ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETTI - 

OAB:OAB/MT 4.912, RYCHER ARAÚJO SOARES - OAB:OAB/MT 20.061

 I-) Valendo-se da cooperação que deve viger entre os sujeitos 

processuais, insculpido no artigo 6º do CPC, INTIMEM-SE as partes e 

herdeiros para que, no prazo de 15 dias, informem sobre a existência de 

inventário em curso, com a juntada do correlato termo de nomeação de 

inventariante e a qualificação e endereço completo do mesmo. Inclusive, 

poderá realizar a habilitação espontânea nos autos, com a juntada, além 

dos documentos acima, da respectiva procuração “ad judicia”.II-) Se 

promover a habilitação espontânea, INTIME-SE a parte demandada para, 

nos termos do artigo 690 do CPC, manifestar nos autos.III-) Por outro lado, 

se promover apenas a informação sobre a existência do inventário, com a 

indicação do inventariante, CITE-SE o espólio, representado pelo 

respectivo inventariante, para manifestar nos autos, nos termos do artigo 

690 do CPC. Vale dizer que somente se promoverá a citação dos demais 

herdeiros, se inexistente inventário em curso.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121673 Nr: 794-24.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO RODRIGUES CHAVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fl. 245, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte requerida que o nº do PIS/PASEP do 

Contador Judicial é nº 101.09423-60-4, conforme informação de fl. 246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, 

AURELIANO MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - 

OAB:OAB/SP 381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, 

FERNANDO CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE 

LUCA - OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - 

OAB:10.819, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT, VIRGINIA CHINELATO - 

OAB:OAB/MT Nº24.047, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para, no prazo de cinco dias, comparecerem na Secretaria 

desta Primeira Vara Cível a fim de retirar o edital de aviso aos credores do 

recebimento do plano de recuperação judicial para publicação no Diário 

Oficial do Estado e em jornal de grande circulação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, 

AURELIANO MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - 

OAB:OAB/SP 381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, 

FERNANDO CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE 

LUCA - OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - 

OAB:10.819, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT, VIRGINIA CHINELATO - 

OAB:OAB/MT Nº24.047, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O RECEBIMENTO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELA RECUPERANDA E DA 

RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELA ADMINISTRADORA 

JUDICIAL

Prazo: 30 dias

PROCESSO N.º 27860-32.2017.811.0055 – CÓDIGO 264246

ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

REQUERENTE: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS DA REQUERENTE: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR (OAB/MT 

6.218), VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO (OAB/MT 7.950), 

ROSANE SANTOS DA SILVA (OAB/MT 17.087) e SILVIA BEATRIZ 

LOURENÇO DOS SANTOS (OAB/MT 10.819)

REQUERIDOS: UNIVERSALIDADE DE CREDORES

ADMISTRADORA JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS 

acerca do recebimento do plano de recuperação judicial apresentado pela 

recuperanda, bem como da relação de credores apresentada pela 

administradora judicial, para que, querendo, manifestem objeção ao plano 

de recuperação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos 

artigos 53, parágrafo único, e 55, caput, da Lei n.º 11.101/2005, bem como 

impugnação à relação de credores, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 8º, caput, da Lei n.º 11.101/2005.

DECISÃO: “Vistos. Após a decisão de fls. 835/837, anotam-se, de 

relevante, os seguintes requerimentos: I-) Banco do Brasil S/A, às fls. 

840/842, requer, grosso modo, a habilitação do seu crédito na 

recuperação judicial. II-) Município de Tangará da Serra-MT, à fl. 881, 

aponta o débito existente com aquela Fazenda Pública. III-) Rural Soluções 

e Serviços Ltda. – em recuperação judicial – junta, às fls. 886/917, o plano 

de recuperação judicial, juntada essa que se repetiu às fls. 919/975. IV-) 

Rural Soluções e Serviços Ltda. – em recuperação judicial –, às fls. 

1.003/1.004-verso, pede a exclusão de qualquer apontamento que 

envolva os sócios solidários e os sócios das empresas “holdings” que 

compõem o quadro social da empresa recuperanda, com a extensão da 

blindagem aos sócios das acenadas empresas “holdings”. V-) Agrocat 

Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., às fls. 1.014/1.015, pede a 

compensação de crédito e débito com a sociedade empresária em 

recuperação judicial.VI-) Parecer do Ministério Público pelo 

prosseguimento da demanda, como se vê às fls. 1.023/1.023-verso. VII-) 

Relação de credores, conforme o artigo 7º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005, 

fora apresentada pelo Administrador Judicial às fls. 1.024/1.026, com o 

pedido para a sociedade empresária recuperanda manifestar sobre o 

pagamento de “pequenos créditos”. VIII-) Ivo Vendrusco, às fls. 

1.069/1.070, pede a sua inclusão como credor na qualidade de 

cessionário do crédito da sociedade empresária Fiagril S/A. IX-) Rural 

Soluções e Serviços Ltda. – em recuperação judicial –, às fls. 1.073/1.076, 

pede a liberação de valor bloqueado nos autos da execução que tramita 

na 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em contas da empresa em 

recuperação judicial. X-) Rural Soluções e Serviços Ltda. – em 

recuperação judicial –, às fls. 1.095/1.098, pede a prorrogação do período 

de blindagem por mais 180 dias ou até a realização da assembleia geral de 

credores.Pois bem. Ainda se está na fase administrativa de apuração de 

crédito, de modo que, acerca do pleito do Banco do Brasil S/A, de fls. 

840/842, deveria ter sido apresentado diretamente ao Administrador 

Judicial, na forma do artigo 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. (...) Posto isso, 

ADOTO as seguintes providências: I-) DEFIRO a prorrogação do período 

de blindagem, exatamente como requerido, pelo prazo de 180 dias 

corridos ou até a data da assembleia geral de credores, se realizada em 

data anterior. II-) PUBLIQUE-SE o edital de recebimento do plano de 

recuperação judicial e da relação de credores apresentada pelo 

administrador judicial, conforme o artigo 7º, § 2º, e o artigo 53, parágrafo 

único, da Lei n. 11.101/2005, sendo que o prazo para objeção ao plano de 

recuperação judicial será aquele mencionado no art. 55 da aludida Lei. III-) 
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Caso haja objeção e escoado o respectivo prazo, na forma do artigo 55 da 

Lei n. 11.101/2005, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

sociedade empresária recuperanda para, no prazo de 05 dias, indicar 

local apropriado para a realização da assembleia geral de credores. IV-) 

Passo seguinte, com indicação do local, INTIME-SE o Administrador Judicial 

para que, no prazo de 05 dias, indique local (conforme manifestado pela 

recuperanda), data e hora da assembleia em 1ª (primeira) e em 2ª 

(segunda) convocação, seguindo, no mais, o regramento do artigo 36 da 

Lei n. 11.101/2005. V-) Uma vez cumprido o item anterior, PROMOVA-SE a 

convocação dos credores, na forma do artigo 36 da Lei n. 11.101/2005, 

sem prejuízo de intimação da sociedade empresária recuperanda e ciência 

ao MPE. VI-) INTIME-SE a sociedade empresária recuperanda para, no 

prazo de 15 dias, manifestar sobre o pedido da Agrocat Distribuidora de 

Insumos Agrícolas Ltda., como incrustado às fls. 1.014/1.015, bem como 

apresentar justificativa e explicações sobre o pagamento de crédito que, 

em tese, estaria sujeito à recuperação judicial, conforme explicitado às fls. 

1.024/1.026. Após, no mesmo prazo, INTIME-SE o Administrador Judicial. 

VII-) INTIME-SE Ivo Vendrusco para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

documento comprobatório da cessão de crédito, valendo o silêncio como 

inexistência e, por consequência, automático indeferimento do pleito. Se 

juntado o documento, INTIME-SE a sociedade empresária recuperanda 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o pedido de fls. 1.069/1.070. 

Após, no mesmo prazo e objetivo, INTIME-SE o Administrador Judicial. VIII-) 

INTIME-SE a sociedade empresária em recuperação judicial, por força dos 

artigos 9º e 10, ambos do CPC, para, no prazo de 05 dias, manifestar 

sobre a natureza do crédito penhorado, conforme petição de fls. 

1.073/1.076, e, mesmo se extraconcursal, sobre o impacto no 

soerguimento da empresa, o que deverá se dar de forma fundamentada. 

Como a decisão irá atingir interesses do Banco Santander, INTIME-SE 

para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a questão, intimação que 

deverá se dar pelo DJE, se possuir advogado habilitado nos autos, ou pelo 

correio. Após, no mesmo prazo e objetivo, INTIME-SE o Administrador 

Judicial. IX-) Sem prejuízo das providências anteriores, ENCAMINHE-SE 

cópia da vertente decisão ao respectivo Juízo onde tramita a execução 

extrajudicial, para ciência e providências que entender cabíveis. X-) 

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara o cumprimento, item por item, da decisão 

de fls. 740/745. ÀS PROVIDÊNCIAS.”.

RELAÇÃO DE CREDORES DA ADMINISTRADORA JUDICIAL SEPARADA 

POR CLASSES:

CLASSE I – TRABALHISTA (ITEM, CREDOR E VALOR): 1, Adriana 

Cenedese, R$ 14.637,21; 2, Amanda Rodrigues, R$ 4.735,51; 3, Amarildo 

Marcos de Oliveira, R$ 6.401,08; 4, Andreia de Barros Lobo, R$ 21.062,59; 

5, Antonio Lopes Ferreira Neto, R$ 325,69; 6, Daiane Kissila de Souza 

Fernandes, R$ 5.385,47; 7, Diego Cerioli, R$ 4.900,55; 8, Eder Martinez 

Garcia, R$ 4.508,49; 9, Edson Antonio Motta, R$ 32.770,64; 10, Gisela 

Maria Bresolin, R$ 6.620,48; 11, Josiane da Silva Bettoni, R$ 4.821,81; 12, 

Jussara Gusmão da Silva Costa, R$ 10.004,48; 13, Luana Maria dos 

Santos Dias, R$ 831,38; 14, Maikon de Souza Valdameri, R$ 7.041,65; 15, 

Marcia Cristina Segatto, R$ 7.587,37; 16, Maria de Fatima da Cruz Silva, R$ 

6.404,35; 17, Maykon Jesse Barbieri de Camargo, R$ 19.893,73; 18, Mirian 

Rodrigues da Silva Dallabona, R$ 4.504,81; 19, Nataly Ferreira dos Santos, 

R$ 2.863,42; 20, Patrícia Ferreira da Silva, R$ 7.314,96; 21, Rejane 

Conceição Costa, R$ 243,70; 22, Samuel Satoshi Yoshida, R$ 5.342,16; 

23, Sidnei Cosmi da Silva, R$ 3.131,04; 24, Stephanie Maciel Espíndola, R$ 

2.679,68; 25, Thiago Souza Ribeiro, R$ 7.224,72; 26, Vera Lúcia Medina do 

Nascimento, R$ 4.510,55. SUBTOTAL TRABALHISTA: R$ 195.747,52.

CLASSE II – COM GARANTIA REAL (ITEM, CREDOR E VALOR): 27, Banco 

do Brasil S.A., R$ 0,00; 28, Banco Santander S/A, R$ 0,00; 29, Banco 

Volkswagen S.A., R$ 0,00; 30, Carlos Roberto Simoneti, R$ 0,00; 31, DTI 

Sementes S.A., R$ 0,00; 32, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., R$ 

7.229.848,00. SUBTOTAL COM GARANTIA REAL: R$ 7.229.848,00.

 CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA (ITEM, CREDOR E VALOR): 33, 

Agropecária Franciosi Ltda, R$ 0,00; 34, Arch Química Brasil Ltda., R$ 

218.610,11; 35, Ballagro Agro Tecnologia Ltda., R$ 329.844,83; 36, Banco 

do Brasil S.A., R$ 113.979,31; 37, Banco Safra S.A., R$ 1.015.900,00; 38, 

Banco Santander S/A, R$ 296.933,02; 39, CJ Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda., R$ 0,00; 40, Comercial de Combustíveis Shopping Ltda., 

R$ 437,09; 41, DTI Sementes S.A., R$ 784.437,50; 42, Jaborandi 

Empreendimentos S/S Ltda., R$ 0,00; 43, MT Comércio de Combustíveis 

Ltda., R$ 0,00; 44, Nodusoja Indústria e Comércio Ltda., R$ 29.000,00; 45, 

Oxiquímica Agrociência Ltda., R$ 150.280,00; 46, P C O Comércio Imp. Exp. 

e Agropecuária, R$ 0,00; 47, Produquímica Indústria e Comércio S.A., R$ 

322.874,00; 48, PSR Tecnologia Ltda., R$ 0,00; 49, Rio Rancho Produtos 

do Agronegócio Ltda., R$ 0,00; 50, Siagri Sistemas de Gestão Ltda., R$ 

0,00; 51, Sipcam Nichino Brasil S.A., R$ 296.969,42; 52, SPZ 

Representação de Insumos Agrícolas Ltda., R$ 0,00; 53, Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda., R$ 20.047.021,46; 54, TGA Representação de 

Insumos Agrícolas Ltda., R$ 0,00; 55, Union Agro Ltda., R$ 5.980,00; 56, 

Uniseeds Sementes e Nutrição Ltda., R$ 27.900,00; 65, AGP Agropecuária 

Ltda., US$ 0,00; 66, Agro Fort Comércio Produtos Agropecuários, US$ 

10.296,00; 67, Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., US$ 

10.800,00; 68, Alta - América Latina Tecnologia Agrícola, US$ 51.931,36; 

69, Andermatt do Brasil Soluções Biológicas Ltda., US$ 103.424,05; 70, 

Campo Forte Representações Agrícolas Ltda., US$ 52.640,00; 71, Dipagro 

Ltda., US$ 150.000,00; 72, Fiagril Ltda, US$ 394.300,04; 73, Impacto 

Insumos Agricolas Ltda, US$ 53.446,50; 74, Mocellin Agrocomércio de 

Insumos Ltda, US$ 8.776,80; 75, Nortox S.A., US$ 85.038,50; 76, Rio 

Cedro Comercio e Representações Ltda, US$ 0,00; 77, Sinon do Brasil 

Ltda., US$ 0,00; 78, Syngenta Proteção de Cultivares, US$ 4.257.856,88. 

SUBTOTAL QUIROGRAFÁRIO CONSTITUÍDO EM REAIS: R$ 23.640.166,74 

– SUBTOTAL QUIROGRAFÁRIO CONSTITUÍDO EM DOLARES: US$ 

5.178.510,13.

CLASSE IV – ME/EPP (ITEM, CREDOR E VALOR): 57, Alimentta Restaurante 

Ltda ME, R$ 0,00; 58, Auto Posto Filé Ltda - EPP, R$ 2.018,47; 59, 

Casagrande & Cia Ltda - EPP, R$ 504,12; 60, Centro Automotivo 

Multimarcas Ltda. - ME, R$ 116,00; 61, M. Crestani & Cia Ltda ME, R$ 

900,00; 62, N B Diavan e Cia Ltda. EPP, R$ 4.360,00; 63, PCNET 

Telecomunicações Ltda. - ME, R$ 0,00; 64, R.G. Dequeche - ME, R$ 0,00. 

SUBTOTAL ME/EPP: R$ 7.898,59.

TOTAL DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM REAIS: R$ 31.073.660,85.

TOTAL DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM DOLARES: US$ 5.178.510,13.

ADVERTÊNCIAS: FICAM TODOS ADVERTIDOS DO PRAZO LEGAL DE 10 

(DEZ) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE, PARA, QUERENDO, 

APRESENTAREM IMPUGNAÇÃO JUDICIAL EM FACE DA RELAÇÃO DE 

CREDORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º E SEGUINTES DA LEI N.º 

11.101/05. A documentação que fundamentou a elaboração da aludida 

relação encontra-se à disposição dos credores, recuperanda e do 

Ministério Público, perante a Administradora Judicial. Os interessados 

deverão fazer solicitação prévia através do e-mail: rural@aj1.com.br, 

indicando os documentos que pretendem ter acesso, de modo que sejam 

disponibilizados, se possível, também de forma eletrônica. Demais disso, 

quaisquer questionamentos e dúvidas poderão ser esclarecidos por 

e-mail, telefone ou pessoalmente, no escritório da Administradora Judicial, 

neste último caso, através de agendamento prévio. AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, está sediada na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2254, Ed. American Business 

Center, 10º Andar, sala 1006, Bosque Saúde, telefone: (65) 3027-2886, 

Cuiabá/MT, com funcionamento das 09h00m às 12h00m e 13h00m às 

18h00m, de segunda à sexta-feira. A relação de credores ora publicada 

pode ser encontrada também no site: www.aj1.com.br, assim como as 

fichas técnicas de análise com o parecer administrativo das habilitações e 

divergências apresentadas. TAMBÉM FICAM TODOS ADVERTIDOS, 

CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 55 DA LEI 11.101/05, DO PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, PARA 

APRESENTAREM NOS AUTOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL SUAS OBJEÇÕES AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APRESENTADO PELA RECUPERANDA, cuja cópia também poderá ser 

obtida no site: www.aj1.com.br. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Élida Juliane Schneider, digitei.

Tangará da Serra - MT, 5 de julho de 2018.

Élida Juliane Schneider

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279741 Nr: 8833-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARET ROSE CORREA DA COSTA, VERALUCIA 

CORREA DA COSTA, JEANILTON SEBASTIAO ROMULO CORREA DA 

COSTA, JEANETE SEBASTIANA CORREA DA COSTA, ORLANDO GUY DA 

COSTA, BENEDITO MARIO CORREA DA COSTA, REMO AURELIO CORREA 

DA COSTA, ROSANGELA GARCIA DA CUNHA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALEXIS SEBASTIÃO DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARET ROSE CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT: 5870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:1. DEFIRO o pagamento das custas processuais e taxas 

judiciais ao final da presente ação, consignando que o valor da causa 

deverá ser o valor equivalente a soma total dos bens do espólio.2. 

RECEBO a inicial na forma de arrolamento sumário nos termos do art. 659 

do CPC, considerando que as partes são maiores, capazes e estão de 

acordo com a partilha amigável.2.NOMEIO inventariante a herdeira 

Margaret Rose Corrêa da Costa, independentemente de assinatura de 

termo de compromisso. 3. OFICIE-SE o MT PREV solicitando, no prazo de 

10 (dez) dias, o depósito da quantia de R$ 46.294,13 (quarenta e seis mil 

duzentos e noventa e quatro reais e treze centavos) relativo aos valores 

pertencentes ao de cujus Alexis Sebastião Sant’ Ana, em conta judicial 

vinculada a presente demanda.4.OFICIE-SE a conta única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (Bradesco nº 237, Ag: 0147-0, 

conta-corrente: 600.000-2, CNPJ nº 03535606-0001-10) solicitando, no 

prazo de 10 (dez) dias, informações referentes ao comprovante de 

transferência realizado pelo Banco do Brasil S/A em 17/03/2009 no valor 

de R$ 5.129,45 (cinco mil cento e vinte e nove reais e quarenta e cinco 

centavos) e outra transferência realizada em 01/03/2009 no valor de R$ 

1.456,17 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezessete 

centavos), bem como eventual existência de valores em nome do de cujus 

Alexis Sebastião Sant’Ana (autos nº 2007/1228).5.OFICIE-SE o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, solicitando, 

no prazo de 10 (dez) dias, o depósito das pensões em favor do de cujus 

Alexis Sebastião San’Ana referentes aos meses de maio a 03 de outubro 

de 2014, em conta judicial vinculada ao presente feito.6. Sem prejuízo das 

determinações supra, INTIME-SE a inventariante para aportar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos: a) Certidão de 

inexistência de test..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273790 Nr: 4119-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BJMDAS, DMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 27/07/2018 às 16h30, para audiência de 

tentativa de conciliação que se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC 

- Centro Judiciário de Solução de Conflitos, situada na Av. Tancredo 

Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará 

da Serra/MT.

Certifico ainda que, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235310 Nr: 1540-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos.

 Defiro o petitório da parte autora, desse modo, redesigno a presente 

audiência para o dia 19/09/2018, às 15h00min.

Os presentes saem devidamente intimados.

 Intime-se a parte autora.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123634 Nr: 2668-44.2010.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSC, ADS, SDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi devidamente intimada através de DJE n. 

10255, publicado em 15/05/2018, deixando decorrer o prazo sem 

manifestação nos autos, assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para intimar a 

parte autora, pessoalmente, bem como através de seu procurador, para 

manifestar-se, no prazo legal, sob pena de extinção da ação (Art. 485, III, 

CPC).

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149465 Nr: 9432-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDA, DDAS, JVDAS, DVDAS, TVDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que o presente arrolamento sumário, que é a 

forma mais simplificada de inventário, tramita desde o ano de 2012, 

tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

motivo pelo qual se mostra imprescindível que a inventariante promova as 

diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da ação em 

apreço.

Posto isso, intime-se a inventariante pessoalmente bem como todos os 

herdeiros e seus procuradores, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fls. 104-V e 137, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149189 Nr: 9143-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMZ, IPZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que o presente arrolamento sumário, que é a 

forma mais simplificada de inventário, tramita desde o ano de 2012, 

tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

motivo pelo qual se mostra imprescindível que o inventariante promova as 

diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da ação em 

apreço.

Posto isso, intime-se o inventariante pessoalmente bem como todos os 
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herdeiros e seus procuradores, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fls. 166, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275037 Nr: 4984-49.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - 

OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 15/16 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado entre as partes referente a união estável e partilha de bens.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Gilson Lima de Sá e Geisimara Lima de Arruda.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após as baixas e anotações necessárias, proceda-se com o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272348 Nr: 2914-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença provisório, nos termos do art. 531.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 1.437,63 (mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como considerando que houve pedido de 

decreto de prisão civil, abro vista ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276389 Nr: 6021-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento dos bens 

deixados pela falecida Cidia Iolanda Martins de Souza proposta por Darci 

Juleide de Souza.

Foram apresentadas as primeiras declarações (fls. 05/08), com o plano de 

partilha amigável, havendo ainda a juntada dos documentos pessoais dos 

herdeiros e do de cujus, bem como a representação processual da 

requerente e atestado de óbito do de cujus (fls. 09/16) e ainda cópia 

autenticada da matrícula do imóvel objeto da partilha.

A inicial foi recebida às fls. 41 sendo nomeada inventariante a Sra. Darci 

Juleide de Souza, independente de assinatura de Termo de Compromisso.

Apresentada a Certidão negativa de débito fiscal emitida pela 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (fls. 44), bem como 

notificação de isenção do ITCMD emitida pela SEFAZ-MT (fls. 59/83) com 

os respectivos comprovantes de autenticidade juntados com a presente 

decisão.

Juntada da Escritura Pública de Renúncia de Herança em favor do monte 

mor, tendo como outorgantes renunciantes os herdeiros Lucilinda Martins 

de Souza e Lourival Martins de Souza e cônjuge (fls. 100/101).

Retificação das Primeiras Declarações com o Plano de Partilha amigável 

(fls. 110/113) com a juntada do Termo de Compromisso de Curador de 

Isaias Martins de Souza.

Juntada com a presente decisão das certidões negativas de débitos 

fiscais das Fazendas Públicas Federal e Estadual.

Assim vejo que o feito não se encontra apto a homologação somente ante 

ausência da certidão negativa de débito fiscal da Fazenda Publica 

Municipal e parecer ministerial.

Posto isso, intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, a certidão negativa de débito fiscal da Fazenda Pública 

Municipal.

 Em seguida, decorrido o prazo, abro vista dos autos ao Ministério Público.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144631 Nr: 4259-70.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJDS, LMDS, LMDS, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCIMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento dos bens 

deixados pela falecida Cidia Iolanda Martins de Souza proposta por Darci 

Juleide de Souza.

Foram apresentadas as primeiras declarações (fls. 05/08), com o plano de 

partilha amigável, havendo ainda a juntada dos documentos pessoais dos 

herdeiros e do de cujus, bem como a representação processual da 

requerente e atestado de óbito do de cujus (fls. 09/16) e ainda cópia 

autenticada da matrícula do imóvel objeto da partilha.

A inicial foi recebida às fls. 41 sendo nomeada inventariante a Sra. Darci 

Juleide de Souza, independente de assinatura de Termo de Compromisso.

Apresentada a Certidão negativa de débito fiscal emitida pela 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (fls. 44), bem como 

notificação de isenção do ITCMD emitida pela SEFAZ-MT (fls. 59/83) com 

os respectivos comprovantes de autenticidade juntados com a presente 

decisão.

Juntada da Escritura Pública de Renúncia de Herança em favor do monte 

mor, tendo como outorgantes renunciantes os herdeiros Lucilinda Martins 

de Souza e Lourival Martins de Souza e cônjuge (fls. 100/101).

Retificação das Primeiras Declarações com o Plano de Partilha amigável 

(fls. 110/113) com a juntada do Termo de Compromisso de Curador de 

Isaias Martins de Souza.
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Juntada com a presente decisão das certidões negativas de débitos 

fiscais das Fazendas Públicas Federal e Estadual.

Assim vejo que o feito não se encontra apto a homologação somente ante 

ausência da certidão negativa de débito fiscal da Fazenda Publica 

Municipal e parecer ministerial.

Posto isso, intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, a certidão negativa de débito fiscal da Fazenda Pública 

Municipal.

 Em seguida, decorrido o prazo, abro vista dos autos ao Ministério Público.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280976 Nr: 9759-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA SUELEN CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora com a propositura da vertente demanda, em suma, 

a prorrogação do período de convivência com a menor, nos moldes do 

acordado entre as partes no termo de audiência de fls. 22/23, 

liminarmente.

Pois bem.

De início, a parte autora indica expressamente que sua pretensão reside 

na guarda da menor pelo período compreendido entre os dias 25/06 a 

29/06/2018, 23/07 a 27/07/2018 e 27/08 a 31/08/2018, além do período de 

10 dias para acompanhamento do avô no pós-operatório, a ser indicado 

oportunamente.

Veja-se que, como indicado na exordial, as partes já acordaram 

anteriormente acerca da guarda da menor por período diverso daquele 

definido pelo Juízo nos Autos n. 16553-52.2015.811.0055 (Código: 

202217), de modo que é imprescindível o exercício do contraditório e da 

ampla defesa, mesmo porque o objeto dos autos envolve, como também 

indicado pela parte autora na exordial, modificação de guarda definida em 

sentença.

Depois, o exercício do contraditório decorre da interpretação do artigo 

1.585 do CC.

 Logo, INTIME-SE a parte demandada, por meio do digno advogado 

constituído nos autos principais para, no prazo de 05 dias, manifestar 

sobre os pedidos da parte autora, mormente no que toca à prorrogação do 

período de visita.

Após, INTIME-SE a parte autora para, também no prazo de 05 dias, 

manifestar.

Por fim, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145164 Nr: 4831-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDP, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS HENRIQUE PADILHA 

DE ALMEIDA - OAB:24.781/MT

 Certifico que a impugnação retro, apresentada pelo executado é 

tempestiva, desta forma, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007-CGJ – item 9.1.1, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219714 Nr: 9686-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE SOARES CASARIN, JDC.LONDRINA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, THALYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEREIRA 

MACHADO NETO - OAB:405662

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória do requerido, 

intimo-o para se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada 

pelo perito no importe de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112956 Nr: 3136-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALMIR DE FRANÇA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ALESSANDRA MENDES, ESTÁGIO 

FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Certifico que, tendo em vista que em 08/03/2018 decorreu o prazo para a 

parte executada efetuar o pagamento do débito, conforme certidão de fl. 

338, intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101213 Nr: 141-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA LTDA, 

MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

1688/1692 apresentada pelo executado é tempestiva. Sendo assim, intimo 

os exequentes para manifestarem, querendo, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223630 Nr: 12954-71.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no Assentamento Antonio Conselheiro, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246239 Nr: 13795-32.2017.811.0055
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO SOARES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa de fl. 28, bem como para efetuar 

o pagamento do importe de R$ 440,88 (quatrocentos e quarenta reais e 

oitenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficial de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 240024 Nr: 7821-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DORA VILHAGRA - ME, MARIA DORA 

VILHAGRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

de fl. 52, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153717 Nr: 2379-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDEIRO & CORDEIRO S/S LTDA, 

CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MACHADO NUNES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 25330

 Autos nº: 153717.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 123/124, homologo o novo acordo celebrado às 

fls. 118/119, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Sendo assim, determino a suspensão da presente ação até a data de 

11/06/2019 (data determinada para pagamento do acordo), o que faço 

com fundamento no artigo 313, inciso II, c/c artigo 922 do Código de 

Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

advertência de que não havendo manifestação o processo será extinto 

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

Por fim, quanto aos valores penhorados, verifico que restou acordado que 

estes fossem liberados para o executado, de modo que nesta data estou 

realizando o desbloqueio, conforme comprovante retro juntado.

.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279553 Nr: 8668-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 11/05/018 o prazo para a parte exequente 

efetuar o pagamento das duas diligências ao oficial de justiça. Desse 

modo, intimo novamente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a serem 

realizadas no centro desta cidade, a serem pagas mediante guia própria a 

ser expedida junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230541 Nr: 18946-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVETE TEREZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte exequente limitou-se somente a efetuar o pagamento 

da complementação de diligênia, deixando de se manifestar sobre a 

certidão negativa d oficial de justiça. Desse modo, intimo novamente a 

parte exequente para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136951 Nr: 7246-16.2011.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Planalto, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Tangará da Serra - MT, 5 de julho de 2018

 _________________________________

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173679 Nr: 15436-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE, JOACIR JOLANDO 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Horizonte, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255426 Nr: 20983-76.2017.811.0055

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLOTILDES APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 255426.

 Vistos,

 Pretende a parte autora a adjudicação compulsória do lote 07 da Gleba 

Pedro Camilo nº 02 adquirido em 01º de abril de 1.996.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida figura como 

titular do domínio na matrícula do imóvel. No entanto, consta dos autos que 

a parte requerida vendeu o imóvel para o Sr. Luiz Zeferino da Silva, que 

por sua vez vendeu para o Sr. José Dias Rodrigues e que finalmente 

vendeu para a autora.

 Assim, embora apenas o titular do domínio possa ser compelido a 

outorgar a escritura definitiva, entendo que é necessário a presença de 

todos os participantes da cadeia de alterações, em litisconsórcio 

necessário, para que seja garantida a transmissão dominial válida e 

segura, em atenção ao princípio da continuidade registral.

 Por essa razão, torna-se indispensável a presença do Sr. Luiz Zeferino 

da Silva e Sr. José Dias Rodrigues no processo, nos termos do art. 114 do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – 

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA 

DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – GARANTIA DE TRANSMISSÃO DOMINIAL 

VÁLIDA E SEGURA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2023426-17.2017.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; 

Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos 

Campos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de Registro: 

22/06/2017)

Diante do exposto, determino a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incluir no polo passivo da demanda, o Sr. Luiz 

Zeferino da Silva e Sr. José Dias Rodrigues, sob pena de extinção da 

ação.

Feito isso, citem-se os requeridos, advertindo-os que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245591 Nr: 13229-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCKY CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Autos nº: 245591.

Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Kirton Bank S/A.

Requerida: Lucky Campos Silva.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 20 de abril de 2018 

por Kirton Bank S/A em face de Lucky Campos Silva, ambos já 

qualificados, visando a apreensão do bem que lhe alienou fiduciariamente 

em garantia, cujas prestações se encontravam em atraso.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/22, tendo sido 

deferida a liminar pleiteada pela decisão de fls. 23.

Às fls. 34 a liminar foi cumprida.

Devidamente citada às fls. 33, a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 35/77, sustentando, preliminarmente, que não houve comprovação 

da mora.

 No mérito, sustentou que foi surpreendido com a presente ação, uma vez 

que procedeu com o depósito mensal do valor das parcelas em conta 

bancária aberta exclusivamente para este fim.

Sustentou, ainda, que não foi possível verificar o motivo da não quitação 

das parcelas, uma vez que a instituição financeira somente emitiu os 

extratos a partir de 30/04/2015, quando a conta já estava negativa.

 Asseverou acerca da faculdade do devedor fiduciante purgar a mora 

com o pagamento das parcelas vencidas.

 Por conta disso, pugnou pelo acolhimento da preliminar e a imediata 

devolução do bem e caso não seja esse o entendimento a improcedência 

da ação.

Requereu os benefícios da gratuidade de justiça.

Às fls. 79/81 a liminar foi revogada e determinada a devolução do veículo 

ao requerido, bem como foi concedida a gratuidade da justiça.

 Às fls. 85/93 a contestação foi impugnada.

Determinada a especificação das provas, às fls. 100 a parte requerida 

requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte autora 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 101.

É o breve relatório.

D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação 

de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, 

a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 Feitas a consideração acima e antes de adentrar ao mérito da ação, 

passo a analisar a preliminar arguida pela parte requerida.

 Analisando os autos, verifico que a alegação de ausência de notificação 

válida já foi analisada pela decisão de fls. 79/81, razão pela qual, passo a 

analisar o mérito da demanda, conforme exigência esculpida no art. 93, 

inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

A ação de busca e apreensão, submetida ao rito especial, previsto no 

Decreto-lei nº 911/69, objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o 

domínio e a posse do bem dado em garantia.

O art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se 

comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a 

identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o 

inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, 

entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ: “A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente”.

No caso dos autos, em relação à comprovação da mora, verifico que esta 

matéria restou decidida na decisão de fls. 79/81 que revogou a liminar, a 

qual, inclusive, não foi objeto de recurso.

 Nessa esteira, não restando eficaz a constituição em mora do devedor, 

que é um dos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 que 

regulamenta a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a 

medida que se impõe é a improcedência da ação. Nesse sentido o julgado 

ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA 

PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

– AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU 

– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – 

INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO - RECURSO 

PROVIDO.A comprovação da mora é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Não 

tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a 

extinção da ação de busca e apreensão, porquanto não houve qualquer 

tentativa de notificação pessoal do devedor fiduciário, no novo endereço 
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por ele informado, mas tão somente o protesto do contrato por meio de 

edital.A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

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

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

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

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

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

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

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

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)” (TJ-MT, Ap 114238/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

devendo a parte autora restituir o veículo à parte requerida, caso ainda 

não tenha realizado.

 A título de sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245814 Nr: 13396-03.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. GUIMARÃES TRANPORTES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 245814.

 Vistos,

 Compulsando detidamente os autos, verifico que o autor busca a revisão 

de todos os contratos vinculados ao contrato de abertura de conta 

corrente nº 34.752-3, agência 1249. No entanto, quando do recebimento 

da inicial não foi invertido o ônus da prova por falta de verossimilhança 

naquela ocasião, sendo determinada a exibição apenas do contrato da 

conta corrente.

 Após ser intimada para apresentar o contrato da conta corrente, sob 

pena de aplicação do disposto no art. 400 do Código de Processo Civil, a 

parte requerida apresentou a Ficha-Proposta Abertura Conta(s) de 

Depósito – Pessoa Jurídica Conta Fácil (PJ) às fls. 152/156, Cédula de 

Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 007.200.053 às fls. 

162/164, Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex – Pessoa Jurídica às fls. 

165/167 e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 

008.632.028 às fls. 167-vº/170.

 Todavia, ao ser intimada para se manifestar acerca dos contratos 

apresentados e especificar as provas, às fls. 181/184 a parte autora 

reiterou o pedido de inversão do ônus da prova sustentando que os 

documentos apresentados não são suficientes para comprovação das 

abusividades praticadas pelo requerido.

 Pois bem.

 Inicialmente, mantenho o indeferimento da inversão do ônus da prova, em 

razão do não preenchimento dos requisitos necessários para o 

deferimento, em especial a verossimilhança das alegações.

 Isso porque, a parte requerida além de ter apresentado a Ficha-Proposta 

Abertura Conta(s) de Depósito – Pessoa Jurídica Conta Fácil (PJ) às fls. 

152/156, trouxe várias cédulas celebradas entres as partes às fls. 

162/170, constando todos os encargos contratados.

 Assim, com o fim de evitar alegação de cerceamento de defesa, faculto à 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a cumprir a regra do § 2º do 

art. 330 do Código de Processo Civil, devendo ser claro e preciso na sua 

manifestação quanto aos supostos abusos cometidos.

 Havendo manifestação, em respeito ao princípio do contraditório, diga a 

parte contrária em 15 (quinze) dias.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104245 Nr: 3064-89.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCOS BERNARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIANARÚ DA SILVA 

PAIXÃO - OAB:10.105/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos n.º 104245.

 Vistos,

Tendo em vista o petitório de fls. 1613/1614, restituo o prazo de 15 dias à 

parte Requerida para pagamento do débito, nos termos do art. 523, do 

CPC.

Não obstante, determino que seja juntado aos autos instrumento 

procuratório em nome dos advogados mencionados, para fins de 

regularização processual e cadastral.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180237 Nr: 22126-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISETA BERNADETE DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Autos nº: 180237.

Natureza: Usucapião.

Requerente: José Francisco de Olievira.

Requerida: Aniseta Bernadete de Miranda.

Vistos,

 Trata-se de ação de usucapião urbano ajuizada por José Francisco de 

Olievira em face de Aniseta Bernadete de Miranda, ambos qualificados 

nos autos.

 Realizados vários atos processuais, foi determinado que a parte 

Requerente emendasse a inicial para incluir no polo passivo da presente 

demanda o Município de Tangará da Serra/MT, haja vista que o mesmo 

manifestou interesse na lide, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Ocorre que a parte Requerente foi devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, tendo permanecido inerte, conforme certidão de 

131.

É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso verifico que a parte Requerente, embora intimada para 

proceder à emenda da petição inicial em 15 (quinze) dias, deixou de 

fazê-la, mesmo advertida que tal conduta acarretaria a extinção da ação.
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Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Não discrepa desse entendimento a posição jurisprudencial, conforme se 

infere da ementa que ora colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESPACHO DETERMINANDO A 

EMENDA - DESCUMPRIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE 

- CPC, ARTS. 267, I E 284 PARÁGRAFO ÚNICO - PRECEDENTES. - 

Intimadas as partes por despacho para a emenda da inicial, não o 

fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo 

desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às hipóteses dos incisos 

II e III do art. 267 do CPC. - Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – 

2ª Turma – RESP nº 204759 – RJ - Relator: FRANCISCO PEÇANHA 

MARTINS – j. 19/08/2003).

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis à propositura da ação, é de rigor a extinção do presente 

feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto 

o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo 

diploma legal.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269940 Nr: 999-72.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE CAMPOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº. 269940.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158699 Nr: 7297-56.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DOS REIS, LENIRA ALVES GOIS DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17074-MT

 Autos nº: 158699.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Antonio Alves Reis e Outra.

 Executado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Antonio Alves Reis 

e Lenira Alves Gois dos Reis, em desfavor de Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi 

Sudoeste, visando o recebimento de honorários sucumbenciais.

Prolatada a sentença às fls. 170/172, a parte exequente pugnou pelo 

cumprimento de sentença (fls. 174/177).

Às fls. 182/186 a cooperativa executada impugnou o cumprimento de 

sentença, alegando excesso de execução, impugnação esta que foi 

acolhida às fls. 191/192.

Às fls. 194/197 a parte exequente apresentou novos cálculos e 

consequentemente postulou pelo levantamento do referido valor.

 Intimada para pagar o valor devido, a parte executada comprovou o 

pagamento às fls. 200.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que a parte executada efetuou o pagamento do valor 

devido a título de honorários advocatícios, entendo que o processo deve 

ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados às fls. 200, a 

serem creditados na conta bancária indicada às fls. 196.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Ademais, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Eventuais custas pela parte executada.

Após, com o trânsito em julgado certificado às fls. 179, remeta-se ao 

arquivo observadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175169 Nr: 17136-71.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32909/SP

 Autos nº. 175169.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 161, intime-se a parte requerente para, no prazo 

de 15 dias, se manifestar.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263145 Nr: 27062-71.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVERSON HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNTIA DA SILVA VALENZUELA, W. B. R. 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - 

OAB:7061

 Autos nº. 263145.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216823 Nr: 7340-85.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 216823.

Natureza: Indenizatória.

Requerente: Jonatas Rodrigues da Silva.

 Requerida: Banco Bradesco Financiamento S/A.

Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais a 

promovida por Jonatas Rodrigues da Silva em desfavor de Banco 

Bradesco Financiamento S/A, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 236/239 a presente ação foi 

julgada parcialmente procedente.

Às fls. 241/244 o banco requerido interpôs recurso de apelação, o qual foi 

desprovido (fls. 256/259).

O banco requerido, às fls. 262/264, comprovou o pagamento referente à 

condenação.

A parte requerente, às fls. 267, pugnou pela liberação dos valores por 

meio de alvará judicial.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará, a ser depositado na conta bancária 

indicada às fls. 267.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147429 Nr: 7221-66.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GILBERTO MARTINS, IVANILDE LUIZ SOUZA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE PANORAMA LTDA, 

TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, WILSON JOAO CHASTALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:MT: 14266-B, HUMBERTO SILVA QUEIROZ 

- OAB:3571-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Autos nº: 147429.

 Natureza: Ação de Indenização.

 Requerente: José Gilberto Martins e Outra.

 Requeridos: Transporte Panorama LTDA e Outros.

Denunciada: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por ato ilícito causado por acidente de 

trânsito c/c danos materiais e morais ajuizada por José Gilberto Martins e 

Ivanilde Luiz Souza Martins em face de Transportes Panorama LTDA, 

Transoeste Logística LTDA, Wilson João Chastalo, sendo posteriormente 

denunciada à lide Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A, todos já 

qualificados nos autos.

 Às fls. 404/411 a ação foi julgada parcialmente procedente.

 Às fls. 413/422 a parte requerente interpôs recurso de apelação, tendo a 

instituição financeira litisdenunciada apresentado contrarrazões às fls. 

438/444.

Às fls. 454/459 o recurso foi provido parcialmente.

Às fls. 462/464 a seguradora litisdenunciada opôs embargos de 

declaração, os quais às fls. 473/476 foram parcialmente acolhidos.

 Às fls. 479/480 aportou acordo entabulado entre as partes.

Às fls. 485/486 a instituição financeira litisdenunciada apresentou os 

comprovantes de pagamento do acordo.

 É o relatório necessário.

D E C I D O.

Não obstante a prolação da sentença, quando se trata de direitos 

patrimoniais de caráter privado, como no caso dos autos, é facultado às 

partes realizarem acordo em qualquer fase processual, submetendo-o à 

apreciação para a obtenção da chancela judicial. Essa é a leitura que se 

extrai do inciso V do art. 139 do CPC que incumbe ao juiz promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição.

 A par disso, dispõe o art. 200 do CPC que: “Os atos das partes, 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, 

produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de 

direitos processuais”.

Assim, verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta 
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vícios, seja de consentimento, pois firmado por advogados com poderes 

nos autos para transigir, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Defiro o levantamento dos valores depositados judicialmente, mediante a 

expedição de competente alvará em favor da parte requerente referente a 

honorários sucumbenciais, bem como em favor da parte requerida, 

Transportes Panorama LTDA, referente ao título de reembolso dos 

honorários contratuais, a serem depositados nas contas bancárias 

indicadas às fls. 482 e fls. 487, respectivamente.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Ademais, como a transação ocorreu após a sentença, indefiro o pedido de 

dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes, de modo 

que, de nos moldes do acordo, eventuais custas ficarão à cargo da 

denunciada à lide Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 236466 Nr: 3220-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA FOGAÇA EVANGELISTA, TFE, ANTONIO 

REGIS EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 236466.

 Natureza: Alvará judicial.

Requerente: Nayara Fogaça Evangelista e Outros.

 Vistos,

Nayara Fogaça Evangelista, Thiago Fogaça Evangelista e Antonio Regis 

Evangelista ingressaram em 25 de janeiro de 2017 com o presente pedido 

de alvará judicial para o levantamento de valores existentes em nome da 

“de cujus” Neusa Fogaça Rodrigues.

Pugnou pela concessão da justiça gratuita. Instruiu a inicial com os 

documentos de fls. 07/21.

Recebida a inicial (fls. 22), oportunidade em que foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, bem como determinada vistas ao Ministério 

Público.

O Ministério Público às fls. 23 manifestou requerendo que fosse 

certificado aos autos quanto à existência de eventual inventário.

 Às fls. 24 foi determinado a expedição de ofícios ao INSS, para informar 

quanto à existência de beneficiários da Sr.ª Neusa Fogaça Rodrigues, e 

ao Banco Bradesco para informar acerca da existência de valores em 

nome da “de cujus”, bem como foi ordenado a verificar a existência de 

inventário e, por fim, com as respostas devidas, que fosse novamente 

dada vistas ao Ministério Público.

 Às fls. 29-Vº o cartório do distribuidor da presente Comarca certificou a 

inexistência de ação de inventário em nome do espolio da “de cujus”.

O INSS informou às fls. 33 que a “de cujus” possuía 02 (dois) 

dependentes habilitados, quais sejam, os dois filhos, Nayara Fogaça 

Evangelista e Thiago Fogaça Evangelista. Contudo, às fls. 39 o INSS 

noticiou que não fora localizado dependentes habilitados em nome da “de 

cujus”.

Às fls. 41/43 a parte requerente informou que os filhos da “de cujus” eram 

habilitados sim como dependentes, uma vez que os mesmos recebiam 

mensalmente pensão por morte.

 O Banco Bradesco apresentou respostas às fls. 46, esclarecendo que as 

contas fundiárias foram migradas para a Caixa Econômica Federal.

O Ministério Público manifestou às fls. 47 requerendo que fosse 

novamente oficiado o Banco Bradesco para que este juntasse aos autos 

comprovante dos valores existentes em nome da “de cujus”.

 Às fls. 50 o Banco Bradesco informou que a “de cujus” não possuía 

conta corrente e nem poupança junto a sua instituição.

Às fls. 53 constatou-se que a instituição financeira que a parte autora 

alega que existem valores a ser levantados é o Banco do Brasil, assim, foi 

determinado a expedição de ofício ao referido banco e indeferido o pedido 

de expedição de ofício à empresa Brinks Segurança e Transportes de 

Valores LTDA, para que fossem cessados os descontos da pensão 

alimentícia (pedido formulado na exordial), pois incabível a via eleita.

O Banco do Brasil às fls. 57 informou os valores existentes nas contas da 

“de cujus”.

Por fim, o Ministério Público às fls. 58 manifestou concordância com o 

pedido inicial.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Nos termos da lei n.º 6.858/80, o pedido de expedição de alvará judicial é 

cabível quando, inexistindo bens a ser partilhados, existem valores 

deixados pelo “de cujus” em conta bancária, que não foram por ele 

utilizados.

 Para tanto, basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, a 

sua condição de herdeiro ou sucessor e comprove a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito.

 In casu, encontra-se comprovado nos autos o falecimento de Neusa 

Fogaça Rodrigues (certidão de óbito às fls. 14) e a condição de serem 

herdeiros (os documentos de fls. 9, fls. 11 e fls. 44/45 e a informação do 

INSS às fls. 33).

Esclareço que o requerente Thiago Fogaça Evangelista, ao ingressar com 

a presente ação era menor de idade, todavia, o mesmo completou 18 anos 

no dia 27 de maio deste ano, por esta razão se torna desnecessária a 

aplicação do art. 1º, §1º, da Lei nº 6.858/80.

 Ademais, preenchidos todos os requisitos legais inerentes à espécie, o 

pedido de expedição de alvará merece ser acolhido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de alvará formulado na inicial, 

autorizando os requerentes Nayara Fogaça Evangelista e Thiago Fogaça 

Evangelista a levantarem os valores existentes junto Banco do Brasil, 

informado às fls. 57.

 Sem custas.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131492 Nr: 1222-69.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO LOURENÇO KARLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTAO DE CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIZ TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Autos nº: 131492.
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 Vistos,

 Considerando que a parte requerente manifestou interesse em conciliar 

(fls. 356), designo a audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 16:00 horas, a ser realizada no CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos.

Não obtida a composição, voltem-me os autos conclusos para analise das 

petições de fls. 351/353 e 355/357.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 52053 Nr: 1820-96.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA SEGATO DE OLIVEIRA, CHRISTIAN RODRIGO DE 

OLIVEIRA, PATRICIA DE OLIVEIRA, CRISTIANE DE OLIVEIRA, GISELE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, HANNOVER 

INTERNATIONAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Autos nº. 52053.

Vistos,

Considerando que houve o bloqueio de valores via BACENJUD após os 

cálculos de fls. 648/651, intime-se a parte exequente para que seja 

realizada a atualização do débito descontando os valores já levantados.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187791 Nr: 4820-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Autos nº. 187791.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 159, intime-se a parte exequente para que seja 

realizada a atualização do débito, bem como inclua a multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% fixados pela decisão de fls. 154.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272081 Nr: 2768-18.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO ARRUDA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - OAB:4722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272081.

 Vistos,

Inicialmente, indefiro o pedido de fls. 31 para aplicação de multa por não 

comparecimento da parte Requerida na audiência de conciliação, posto 

que na data de realização da audiência o Requerido ainda não havia sido 

citado.

Ademais, tendo em vista que a parte Requerida, apesar de devidamente 

citada, não contestou a ação, conforme certidão de fls. 42, com 

fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto sua revelia.

 Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se 

possui provas a produzir, sob pena de preclusão, justificando-as.

Após, conclusos.

 Tangará da Serra-MT, 05 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144237 Nr: 3834-43.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO RODRIGUES GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMAR GENZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Autos nº: 144237.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que a parte executada foi 

citada por edital e nomeado curador especial na fase de conhecimento e 

intimada através do DJe em nome do curador especial na fase de 

cumprimento de sentença.

 Todavia, a intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença 

sofreu inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015).

 Pois bem.

 O inciso IV, do § 2º, do art. 513 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar 

quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.” (Original sem grifo)

 Nessa esteira, o artigo supra ao prever a intimação por edital na fase de 

cumprimento de sentença do réu citado por edital na fase de 

conhecimento, já leva em conta que a parte se encontra representada por 

curador especial, o que não altera o estado de revelia do réu, tendo em 

vista que é nomeado curador especial exatamente para o réu revel citado 

por edital. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE 

EXECUTADA CITADA POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO, 

SENDO-LHE NOMEADO CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO DO CURADOR 

ESPECIAL, EMBORA POSSA AFASTAR OS EFEITOS DA REVELIA, 

PORQUANTO LHE INCUMBE APRESENTAÇÃO DE DEFESA, NÃO ALTERA 

O ESTADO DE REVELIA. CABIMENTO DE INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA A 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 513, § 2º, IV, DO CPC DE 

2015. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. 

(TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70073921538, Décima Sexta Câmara 

Cível, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/09/2017) (Original 

sem grifo)

 Por essa razão, chamo o feito à ordem para revogar a certidão de fls. 182 

e determinar a intimação da parte executada por edital da decisão de fls. 

174/175, consoante dispõe o art. 513, § 2º, IV do Código de Processo 

Civil.
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 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224709 Nr: 14008-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DELFINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Autos nº: 224709.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que às fls. 36/37 foi noticiada a 

celebração de acordo entre as partes, contudo, não foi juntada a 

respectiva minuta.

 Nessa esteira, determino a intimação das partes para que juntem a minuta 

de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não homologação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 236817 Nr: 3756-73.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER MELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DELFINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 Autos nº: 236817.

 Vistos,

 Aguarde-se a providência determinada nos autos em apenso (Cód. 

224709).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158425 Nr: 7023-92.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Autos nº. 158425.

Vistos,

Considerando que a parte executada mesmo devidamente intimada pra 

pagar o débito permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 281, defiro o 

pedido de fls. 284/285 para determinar a expedição de ofício ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco – AC, solicitando a reserva de 

valores no processo nº 0005669-76.2013.8.01.0001, no montante de R$ 

32.638,40 (trinta e dois mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta 

centavos), com posterior comunicação a este juízo quando de tal 

disponibilização.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144043 Nr: 3628-29.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ERIVELTON VENANCIO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Autos nº: 144043.

Natureza: Indenizatória.

Requerente: Joaquim Erivelton Venancio Lira.

Requerida: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com obrigação de 

fazer c/c pedido de repetição de indébito c/c danos morais e tutela 

antecipada ajuizada por Joaquim Erivelton Venancio Lira em face de BV 

Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, ambos qualificados.

Realizados vários atos processuais, o processo foi sentenciado às fls. 

158/164, tendo sido julgado parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial.

A parte Requerida, às fls. 166/184, interpôs Recurso de Apelação, tendo a 

parte Requerente apresentado contrarrazões, às fls. 187/196.

Tendo os autos sido encaminhados ao Tribunal de Justiça, as partes, às 

fls. 211/213, comunicaram a composição de um acordo, tendo a parte 

Requerida comprovado o pagamento do mesmo às fls. 213 (sic).

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Inicialmente, determino que seja feita a renumeração dos presentes autos, 

a partir da folha de nº 214.

Ademais, verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta 

vícios, seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado 

por partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial 

disponível, razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do 

ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas remanescentes, se houver, na forma do art. 90, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148117 Nr: 7980-30.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABLDC, HLDC, ACLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTTRC, NSDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 Autos nº: 148117.

 Vistos,

 Nobre Seguradora do Brasil S/A interpôs embargos de declaração em 
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face da sentença de fls. 466/474, aduzindo ser omissa e contraditória.

 Instada a se manifestar em razão do caráter infringente, a parte autora 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 538.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 535).

 Assim, passo à análise dos vícios apontados pela parte embargante.

 Quanto à alegada omissão, verifico que na sentença proferida às fls. 

466/474 não houve pronunciamento expresso acerca do pedido de 

concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual, passo a suprir a 

omissão.

 Com efeito, alega a parte embargante que é beneficiária da gratuidade da 

justiça.

 Todavia, comungo do entendimento que não basta que o postulante afirme 

impossibilidade de arcar com as custas/despesas processuais, sendo 

necessária a comprovação cabal, efetiva e concreta da insuficiência de 

recursos, mesmo em se tratando de seguradora em liquidação 

extrajudicial. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO MONITÓRIA. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CONFIANÇA COMPANHIA 

DE SEGUROS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Hipótese em que a simples 

alegação de liquidação extrajudicial não é suficiente para a concessão do 

benefício da gratuidade judiciária. Agravo de instrumento desprovido, de 

plano.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70063577332, Sexta Câmara 

Cível, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 24/02/2015)

 In casu, a seguradora não trouxe aos autos documentos que comprovam 

o estado de necessidade exigido pela lei, devendo ser destacado ainda 

que naquela ocasião, apenas alegou que se encontrava em liquidação 

extrajudicial.

Assim, entendo ser de rigor o indeferimento dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita pleiteada, eis que ausentes os requisitos necessários à 

sua concessão, previstos na Lei nº 1.060/50.

Além disso, este juízo já decidiu, em outra ocasião, pelo indeferimento da 

gratuidade da justiça à seguradora embargante, sendo referida decisão 

confirmada pelo TJMT, in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

SEGURADORA – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

PRESUMÍVEL – BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRANDO EQUILÍBRIO 

FINANCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de 

sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.Se a parte não traz 

argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão que indeferiu a justiça gratuita, impõe-se a sua 

manutenção.” (TJ-MT, Agravo Regimental nº 1000313-34.2018.8.11.0000, 

Relatora: Des(a) CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)

 Quanto a alegação de não cabimento da incidência dos juros de mora na 

indenização por danos morais, entendo que, na verdade, há 

descontentamento da parte embargante e pretensão de rediscussão da 

matéria já decidida, o que deverá ser feito pelo meio processual adequado, 

já que os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade, mas 

tão somente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, 

vícios estes inexistentes neste aspecto.

 Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração de fls. 

476/481, passando a decisão acima a integrar a sentença de fls. 466/474.

 Por conseguinte, considerando que houve interposição de recurso de 

apelação às fls. 518/534 e como não há mais juízo de admissibilidade 

recursal em primeiro grau, intime-se o apelado para, no prazo legal, 

apresentarem as contrarrazões.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 23839 Nr: 3843-20.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI TANIA VALGOI DA SILVA, ABIMAEL 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Autos nº: 23839.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Banco Itaú S/A.

Executado: Mari Tania Valgoi da Silva e Outro.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Banco Itaú S/A em 

face de Mari Tania Valgoi da Silva e Abimael Ferreira da Silva, todos 

devidamente qualificados.

Realizados vários atos processuais, a parte Executada, às fls. 265/276, 

informou que a dívida foi quitada, conforme carta de quitação e 

comprovante de pagamento juntado, requerendo o cancelamento da 

penhora averbada nas matrículas 16.176, 16.177 e 16.178 no CRI dessa 

Comarca.

Por fim, pugnou pela extinção do processo.

A parte Exequente, por outro lado, às fls. 279, reiterou o pedido de 

expedição de ofício ao CRI, bem como a extinção do feito.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, entendo 

que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Por fim, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis 

dessa Comarca para que proceda com o cancelamento do registro de 

penhora realizados nas matrículas 16.176, 16.177 e 16.178, sem a 

cobrança de emolumentos, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita 

à parte Executada, nos termos do art. 98, § 1º, IX do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 22182 Nr: 1530-86.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 23270 Nr: 3060-28.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONSALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4127-A

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119462 Nr: 9406-82.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VICENTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149112 Nr: 9056-89.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA SABINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138922 Nr: 9353-33.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DE SOUZA BETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 9578-53.2011.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUY DE AZEVEDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, ELIETE 

SOARES CASARIN, ATILANIO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz de Andrade Pozetti 

- OAB:49112, DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - OAB:11336, OLAIR 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.331, FLAVIO VIEIRA DE FARIAS - OAB:57-311, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos,Cuida-se os autos n.º 3331-37.2003.811.0055 - Código 23469 de 

reintegração de posse da Fazenda Campo Verde ajuizada por Sebastião 

Nicolini e Thereza Ancelno Nicolini em desfavor de Pedro Siger Kurumiya, 

sob o argumento de que adquiriram de Aluísio da Cunha Moraes Filho em 

1998 (fls. 19/21), sendo a área desmembrada da Fazenda 

Freitas.Decretou-se a revelia do requerido (fl. 289), ante a 

intempestividade da contestação apresentada (fls. 88/129).Às fls. 788/861 

consta laudo pericial.Distribuído por dependência à ação de reintegração 

de posse acima, os embargos de terceiro n.º 17726-77.2017.811.0055 - 

Código 229064 foram ajuizados por Clauviri Fedrizzi e Goreti Soares 

Fedrizzi em desfavor de Sebastião Nicolini, Thereza Ancelno Nicolini e 

Pedro Siger Kurumya, sustentando que adquiriram a Fazenda Três Marias, 

inscrita na matrícula 31.216 do Cartório de Registo de Imóveis de Tangará 

da Serra/MT, de Eduy de Azevedo em 2014.Os embargantes 

apresentaram contestação às fls. 113/124, com a arguição de preliminar 

de falta de interesse processual e, no mérito, serem legítimos proprietários 

do imóvel.Impugnação à contestação às fls. 129/132.Por outro lado, os 

autos 3260-64.2005.811.0055 Código 29596 trata-se de embargos de 

terceiro ajuizado por Pedro Siger Kurumiya e Aparecido Reginaldo 

Rodrigues em desfavor de Benedito Wilson Lacava, Eduy Gonçalves de 

Azevedo e Eduy de Azevedo Junior, afirmando serem proprietário do 

imóvel denominado Fazenda Divisor D’aguas desde 1994, sendo adquirida 

de Lindomar Freitas.Os embargados apresentaram contestação às fls. 

690/736, alegando serem proprietários e possuidores do imóvel, com 

impugnação à contestação das fls. 739/749.Comunicou-se o óbito de Eduy 

Gonçalves de Azevedo e Aparecido Reginaldo Rodrigues, estando 

pendente de regularização processual.Por fim, os autos n.º 

7726-77.2017.811.0055 - Código 229064 refere-se à ação de reintegração 

de posse ajuizada por Eduy de Azevedo Junior e Benedito Wilson Lacava 

em desfavor de José Eustáquio de Almeida Melo, sob o argumento de 

serem proprietários da Fazenda Três Marias.Ás fls. 828/829 este Juízo 

saneou o processo, afastando-se as preliminares de inépcia da inicial e 

ilegitimidade passiva. Os autos conexos vieram-me conclusos.É o relato 

necessário. Fundamento e decido.Inicialmente, proceda-se à exclusão do 

requerido Benedito Wilson também da relação processual atinente aos 

autos n.º 3260-64.2005.811.0055 – Código n.º 29596, visto que falecido 

antes mesmos do ajuizamento de tal ação, consoante certidão de óbito à 

fl. 1139, remetendo-se os autos ao Cartório Distribuidor para proceder às 

anotações necessárias.Considerando a existência de preliminar arguida 

pela embargada nos autos n.º 17726-77.2017.811.0055, quanto à falta de 

interesse processual dos embargantes, sob o argumento de ausência de 

constrição averbada na matrícula n.º 31.216 CRI Tangará da Serra/MT, 

não assiste razão a mesma, haja vista que os embargos de terceiro 

podem ser opostos por terceiro proprietário ou possuidor.Desse modo, 
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não acolho a preliminar de falta de interesse processual.Processos em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação, sendo constatada a patente conexão de todos os autos, ante a 

identidade, ainda que parcial, do objeto das demandas possessórias.As 

partes são capazes e estão representadas, e não havendo prejudiciais de 

mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo. Fixo como ponto 

controvertido da demanda a posse sobre as áreas descritas em cada 

processo.Considerando-se que a perícia realizada nos autos n.º 

3373-86.2003.811.0055 (Código n.º 23469) apenas abrangeu parte da 

relação processual, designo a realização de nova perícia atinente aos 

títulos mencionados nos demais processos.Compulsando aos demais 

autos, verifica-se que Pedro Siger Kurumiya ajuizou possessória (Código 

n.º 29596) em face de Eduy de Azevedo Junior, sob o argumento de 

propriedade e posse da Fazenda Campo Verde, desmembrada da 

Fazenda Freitas (matricula 11.547, av4).Por outro lado, Eduy de Azevedo 

Junior visa reintegrar sua posse (Código n.º 139132) da Fazenda Três 

Marias inscrita na matrícula 10.773 do CRI Tangará da Serra/MT em 

desfavor de José Eustáquio de Almeida Melo.Por fim, Clauviri Fedrizzi e 

Goreti Soares Fedrizzi visa proteger sua posse da Fazenda Três Marias 

inscrita na matrícula 31.216 do CRI Tangará da Serra/MT de Pedro Siger 

Kurumiya e Sebastião Nicoli e Thereza Ancelmo Nicoli.Para tanto, designo 

o Sr. Fabiano André Petter, Eng. Agrônomo, com escritório profissional 

localizado na Avenida Alexandre Ferronato, nº. 1200, Distrito Industrial, 

UFMT, Sinop/MT, CEP: 78557-267, telefones: (66) 98103-4611, (66) 

99976-2325, e-mail fabianopetter@brturbo.com.br, para a realização da 

avaliação dos imóveis, que servirá escrupulosamente o múnus 

independentemente de compromisso.Intime-se o perito para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando as partes 

cientes de que os contatos profissionais, o currículo e a documentação do 

perito se encontram em prontuário disponível para consulta em cartório. 

Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de 

perito.Consigno que os honorários periciais ficarão a cargo das partes 

dos processos n.º 3260-64.2005.811.0055 (Código 29596), 

9578-53.2011.811.0055 (Código 139132) e 17726-77.2017.811.0055 

(Código 229064), excluindo-se aquelas que fazem parte da relação 

processual dos autos n.º 3373-86.2003.811.0055 (Código n.º 23496), em 

que já fora realizada perícia.Caso não haja oposição ao valor dos 

honorários, homologo desde logo o valor da proposta, fixando a quantia no 

montante apresentado pelo perito; nesta hipótese, a seguir intimem-se as 

partes responsáveis pela perícia para providenciarem o depósito do 

montante no prazo de 10 (dez) dias. Feito o depósito, comunique-se o 

perito (por correio eletrônico) para que sejam iniciados os 

trabalhos.Decorrido o prazo sem o recolhimento dos honorários periciais, 

intimem-se as partes para efetuarem o recolhimento dos honorários, sob 

pena de restar prejudicada a realização da perícia.O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data em que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. As 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão indicar assistentes 

técnicos (devendo informar telefone e e-mail para contato do respectivo 

assistente) e formular quesitos. A parte que formular quesito cuja 

resposta implique trabalho excessivamente oneroso deverá se 

responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao 

quesito, sob a pena de indeferimento.Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para que no prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos.Concomitantemente a juntada, 

e inexistindo outros questionamentos das partes, expeça-se alvará de 

levantamento em favor do perito nomeado, o qual deverá apresentar os 

dados necessários para realização do procedimento, sendo certo que no 

caso de perícia inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente 

arbitrada poderá ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as providências, 

intimem-se as partes para que para que especifiquem e justifiquem demais 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumprido 

todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual 

julgamento da ação ou designação de audiência de instrução.Concedo à 

parte requerida dos autos n.º 9578-53.2011.811.0055 dilação de prazo de 

15 (quinze) dias para a juntada da complementação de escritura pública, 

consignando-se que Por fim, determino que desentranhe o documento de 

fls. 1174/1176, uma vez que estranho os autos, e junte-o em seu 

respectivo processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147130 Nr: 6901-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CHAGAS, WALMOR BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCACIR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a desidia do autor quanto a avaliação do bem constrito e 

o tempo considerável que o mesmo permanece com o bem, reputo 

necessária a realização de audiência de justificação para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 14:00 horas-MT.

Intime-se pessoalmente o executado que não possuí patrono constituído.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183324 Nr: 1401-61.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR ANGELO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ANTONIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMAR ANGELO MELO - 

OAB:26033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - 

OAB:23.399/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280504 Nr: 9422-21.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO AURICCHIO CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT, WALTER MARQUES SIQUEIRA - OAB:GO11.730

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196324 Nr: 11945-11.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração, bem como sobre o 

teor da petição de folhas 211/220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191043 Nr: 7569-79.2015.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO & CULTURA 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, GILMAR UTZIG, ANTONIA ANGELINA 

BASANELLA UTIZIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DOS DOCUMENTOS TRANSLADADOS DOS AUTOS 

EM APENSO (FLS. 152/161), VISTA A EXISTENCIA DE PAGAMENTO DO 

DEBITO NO CURSO DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE QUINZE DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244421 Nr: 12315-19.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR LUSTOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703, JAIR BATISTA DAS VIRGENS - OAB:14004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE FOI DESIGNADO O DIA 

23/08/2018, AS 13:00 HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA, SITO 

NA AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 635-W, CENTRO, 

DEVENDO OS MESMOS COMPARECEREM PERANTE O ENDEREÇO ACIMA 

MENCIONADO, DEVENDO TRAZER OS EXAMES E QUESITOS 

FORMULADOS PELO JUIZO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246294 Nr: 13829-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo mais o que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos por 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de F. M. 

Subrinho Eireli, o que faço com fundamento no artigo 3º do Dec. Lei 

911/69, para o fim de, nos termos dos §§ 4º e 5º do mesmo dispositivo 

legal, confirmar a liminar concedida, consolidando a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do requerente sobre o veículo descrito na inicial, 

julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.Cumpra-se o autor o 

disposto no artigo 2º do Dec. Lei 911/69 e oficie-se ao DETRAN, 

comunicando estar o requerente autorizado a proceder a transferência a 

terceiros que indicar.Condeno o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios em favor do patrono 

adverso, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, levando em conta especialmente a singeleza da 

lide, seu caráter repetitivo e a ausência de resistência.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no 

Distribuidor e após, cumpra-se a presente, em todos seus 

termos.Proceda-se a baixa da restrição incluída à fl. 33.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278690 Nr: 7994-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não houve o recolhimento dos emolumentos de 

distribuição, reputo inviável o deferimento neste momento do pedido de fl. 

32.

Assim, intime-se o requerente para recolhimento dos emolumentos de 

distribuição, no prazo especificado à fl. 30.

Após, voltem-me para apreciação do pedido de suspensão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271173 Nr: 2144-66.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, Rafael Netto Moreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rúbia Argenta Deon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 [...].Assim, INDEFIRO o pedido de exibição do documento pretendido pela 

requerida, ante a ausência de verossimilhança das alegações. Por outro 

lado, ressai dos autos que a requerida é produtora rural e possui vários 

bens móveis e imóveis, conforme declaração de imposto de renda 

colacionados aos autos às fls. 62/88 e extrato do sistema Renajud, anexo, 

o que, em uma primeira análise, não convalida com a necessidade de 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.Desse modo, 

intime-se a parte autora para que comprove que não possui condições de 

arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma da lei, sob pena de indeferimento.Sem prejuízo das 

deliberações supra, intimem-se as partes para que especifiquem e 

justifiquem as provas que pretendem produzir e indiquem os pontos 

controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, 

determino que os documentos de fls. 62/88 sejam mantidos em pasta 

própria, ante o sigilo dos mesmos.Após, conclusos para saneamento ou 

eventual julgamento antecipado da lide.Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280930 Nr: 9732-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 42, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais pertencentes ao Distribuidor/Contador não oficializado.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para realizar o pagamento das custas referentes aos 

emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM, no valor de 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) 

a ser depositada na própria conta do contador, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281286 Nr: 10061-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
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R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRLEY SOARES SILVA SALAMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA SOUZA LIMA, ATAIRAM ROBSON 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - 

OAB:5897/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de despejo c/c cobrança de alugueis ajuizada por Mirley 

Soares Silva Salamoni em desfavor de Adriana Souza Lima e Atairam 

Robson Mendes da Silva, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 15 de agosto de 2018, às 13h30min, 

devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação 

em 15 dias, produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283014 Nr: 11538-97.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA RIBEIRO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS - 

OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]No presente caso, compulsando o contrato encartado à fl. 15, reputo 

que não há como receber o presente feito, em razão da iliquidez do 

contrato, que se baseia em valor de futura venda do imóvel objeto do 

usucapião. Assim, sendo certo que, conforme o parágrafo único da 

cláusula terceira do contrato, caso o exequente pretenda a execução pelo 

valor venal do bem, deve apresentar avaliação idônea e memória 

atualizada do débito. Assim, deve o exequente apresentar nos autos 

avaliação do imóvel e adequar o valor dado à causa para o real proveito 

econômico que busca, bem como apresentar memória atualizada do débito 

perseguido.Desse modo, intime-se o exequente para que comprovem que 

não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais 

e honorários advocatícios, na forma da lei, sob pena de indeferimento, ou 

recolha as custas e despesas processuais, no prazo de 30 dias.No 

mesmo prazo, deve também emendar o pedido para apresentar avaliação 

do imóvel, adequar o valor dado à causa ao débito que se persegue, bem 

como colacionar memória atualizada do débito.Com a emenda, voltem-me 

para apreciação. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158188 Nr: 6788-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO RAMOS NOGUEIRA, JOSE CARLOS 

GONÇALVES, JOSE MARCIO MEDRAME DOS SANTOS, JOSÉ VIANA, 

JESULINA RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

6788-28.2013.811.0055 - 158188 ESPÉCIE: Usucapião-PARTE AUTORA: 

MARCOS JOSE BEZERRA PARTE RÉ: JOSINO RAMOS NOGUEIRA e JOSE 

CARLOS GONÇALVES e JOSE MARCIO MEDRAME DOS SANTOS e JOSÉ 

VIANA e JESULINA RAMOS NOGUEIRA CITANDO: JOSINO RAMOS 

NOGUEIRA, CPF 111.375.091-04, RG 82.169 e sua esposa JESULINA 

RAMOS NOGUEIRA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/08/2013 

VALOR DA CAUSA: R$ 35.504,96 FINALIDADE: CITAÇÃO dos requeridos 

JOSINO RAMOS NOGUEIRA, CPF 111.375.091-04, RG 82.169 e sua 

esposa JESULINA RAMOS NOGUEIRA, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (QUINZE) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: 

AÇAO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA promovida por MARCOS JOSÉ 

BEZERRA, CPF 000.373.561-35 e RG 1554628-4 em desfavor de JOSINO 

RAMOS NOGUEIRA, CPF 111.375.091-04, RG 82.169 e sua esposa 

JESULINA RAMOS NOGUEIRA. Requer a parte autora a declaração da 

aquisição do IMÓVEL LOTE 12 DA QUADRA 16 DO BAIRRO VILA 

ESMERALDA, NÚMERO DA MATRÍCULA DO LOTEAMENTO 628, Tangará 

da Serra/MT, considerando a posse mansa e pacífica com o pagamento 

dos respectivos impostos que incidem sobre o imóvel. O requerente alega 

que não possui outro bem imóvel urbano ou rural e compurtando a sua 

posse e dos seus antecessores alcança mais de 22 anos. CONFINATES: 

JOSÉ CARLOS GONÇALVES, JOZINO RAMOS NOGUEIRA E SUA ESPOSA 

JESULINA RAMOS NOGUEIRA e JOSÉ MARCIO MEDRADO DOS SANTOS. 

Testemunhas: José Bezerra e Marcos Sérgio. Requer a INTIMAÇÃO DA 

Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal e também Ministério 

Público, após a procedencia da demanda com a declaração da aquisição 

do domínio integral e propriedade sobre o Imóvel, com a inscrição da 

sentença junto ao Registro Imobiliário desta Comarca. Provar o laegado por 

todos os ameios de provas em direito admitidos. Valor da Causa 

R$35.504,96 (trinta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e novenat e seis 

centavos). DESPACHO: Vistos, Assiste em parte razão ao requerido, visto 

que ante o teor da decisão de fls. 126 e sendo certo que a matricula de 

fls. 123 se refere ao imóvel confinante, é certo que os titulares de tal 

imóvel devem figurar nos autos como confinantes e não como requeridos. 

Da nesna forma, inviável a exclusão do polo passivo dos requeridos 

originaius, assim revogo em parte o despacho de fls. 133 apenas para 

determinar a manutenção dos reqeuridos originais a despeito da 

manutenção dos herdeiros de José Viana enquanto titulares do domínio do 

imóvel confinante. Outrossim, necessária ainda com fulcro no que já foi 

indicado a fls. 133 a realização da citação por edital dos requeridos Josino 

Ramos Nogueira e Jesulina Ramos Nogueira, mantendo-se contudo os 

herdeiros de José Viana já citados por edital, enquanto titulares do imóvel 

confinante, sem prejuízo da manutenção nos autos dos demais ocupantes 

do imóvel confinante, também já citados. Assim, proceda-se a retificação 

do registro dos autos e a citação por edital de Josino Nogueira e Jesulina 

Ramos Nogueira. Certificado o decurso do prazo, abra-se vista a 

Defensoria Publica para atuar em favor dos requeridos. Outrossim, 

certifique-se a regularidade da intimação e o decurso do prazo para 

manifestação da Fazenda Estadual. Apresentada a contestação dos 

requeridos, seja pessoalmente, seja pelo curador especial já indicado e 

não sendo apresentadas preliminares e documetnos, conclusos para o 

saneamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 6 de 

julho de 2018. Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 56365 Nr: 5897-51.2006.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVINO BERNARDO VIEIRA, PAULO 

ROBERTO VIEIRA, CELSO ROBERTO VIEIRA, RAFAEL EVARISTO VIEIRA, 

SERGIO LUIZ VIEIRA, OLIVIA MELQUIADES VIEIRA, VERA LUCIA 

BERNARDO VIEIRA, Roberto Carlos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 122 de 585



OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Arenápolis-MT, devendo, no ato 

da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, bem como a 

retirada da carta precatória expedida para a comarca de Londrina-PR 

instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 

dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281988 Nr: 10626-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES, EDUARDO FREITAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT

 [...]Desse modo, conforme fundamentação supra, não consta dos autos 

qualquer indício de dificuldade financeira que justifique o deferimento do 

parcelamento das custas processuais a serem adiantadas pelos 

embargantes, sendo certo que a parte, nos casos do pedido de 

parcelamento, deve comprovar que não dispõe do valor total a ser 

dispendido ao pagamento das custas por estar passando por fase de 

dificuldade financeira, não devendo transferir ao Poder Judiciário o ônus 

de pesquisar via sistemas judiciais as atividades bancárias, fiscais e 

financeira da parte postulante.Desse modo, indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita e indefiro o pedido de parcelamento das 

custas e demais despesas processuais.Posto isso, com esteio no artigo 

5º, inciso LXXIV da CRFB/88, determino o recolhimento das custas e 

despesas processuais necessárias à distribuição, no prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional, sob pena de indeferimento da inicial, para que assim se 

processe os autos em seus ulteriores termos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267512 Nr: 30293-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA PARO, CRISTIANO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Remetam-se os autos à contadoria para apuração do saldo devedor.

Apresentado o cálculo, voltem–me concluso para análise do pedido de 

cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283252 Nr: 11713-91.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VALEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Sanchez Roman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que o requerente não acostou aos autos 

cópia idônea da matrícula do imóvel, sendo certo que a certidão à fl. 22 

não substitui o dever do requerente de acostar tal documentação nos 

autos.

Assim, deve o autor emendar o pedido para apresentação do referido 

documento, bem como dos recibos de pagamento ou outro documento que 

comprove a entrega das quantias dispendidas ao pagamento das 

obrigações pactuadas, uma vez que os títulos de crédito às fls. 19/20, 

somente com a rubrica do requerente, não possuem o condão de 

comprovar de forma verossímil os pagamentos realizados.

Sem prejuízo da apresentação dos documentos pelo requerente, com 

fulcro no princípio da cooperação, oficie-se ao Município de Tangará da 

Serra/MT para que informe se houve eventual ocupante do imóvel objeto 

do contrato entre as partes, bem como se o requerido Osvaldo Sanchez 

Roman possuiu autorização para ocupação do referido imóvel.

Apresentada tais documentos e informações, voltem-me para apreciação 

do pedido inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282382 Nr: 10914-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME, JOÃO 

PAULO ALDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que a notificação de fl. 23-vº sequer chegou a ser entregue, 

constando como motivo da devolução “não procurado”, razão porque não 

preenchidos os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.

Portanto, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 120853 Nr: 73-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para providenciar, no prazo legal a retirada do auto de 

adjudicação expedido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 241226 Nr: 9270-07.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 [...]Ante o exposto, com fulcro nos argumentos acima despendidos, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados nos 

embargos, para declarar a abusividade da cumulação de multa e juros com 

comissão de permanência, traduzida na aplicação do CDI, restringindo os 

encargos para a fase de inadimplemento à comissão de permanência, que 

por sua vez, é limitada a soma dos encargos de mora contratados e 

regularidade dos encargos remuneratórios contratados pelas partes.Em 

razão da sucumbência recíproca, por força do disposto nos artigos 82, § 

2º, 85, caput § 2º, incs. I a IV, e 86, todos do Código de Processo Civil, a 

parte autora arcará com 70% e a parte requerida com 30% das custas e 

despesas processuais. Condeno as partes ainda ao pagamento de 

honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte contrária, 

fixados no patamar de 20% do valor dado a causa, sendo que deste 

montante, 70% será devido pelo embargante ao patrono do embargado e 

os 30% restantes serão devidos pelo embargado ao patrono do 

embargante, observado o disposto no §16, do artigo 85, do Código de 

Processo Civil.Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos, 

transladando-se copia da presente e da certidão de trânsito em julgado 

para o feito executivo e em seguida intime-se o exequente para que 

renove os cálculos de liquidação da execução, observando-se o teor da 

presente sentença. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226402 Nr: 15376-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA, 

MARCOS ANTONIO VIEIRA, ANTONIO CARLOS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 Vistos etc.,

Recebo a renúncia da patrona dos executados (fl.55), sendo dispensada 

a comunicação da renúncia aos mandantes ante a existência de outros 

procuradores nos autos, consoante o § 2º do artigo 112 do Código de 

Processo Civil.

Considerando a procedência parcial dos embargos à execução em 

apenso, oportunizo ao exequente a apresentação voluntária de novo 

cálculo com os expurgos dos encargos de mora afastados pela sentença.

Com a resposta do exequente, oportunize-se o contraditório ao executado 

e após, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267313 Nr: 30129-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELAINE FERREIRA CHABUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEMERSON SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos,

Inicialmente, concedo a parte requerida os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Oportunize-se contraditório a parte requerida/reconvinte para se 

manifestar quanto à contestação à reconvenção apresentada às fls. 

109/120, no prazo legal.

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280357 Nr: 9295-83.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEIA RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MASCARENHA - 

OAB:7.102-B/MT

 intimaçao dos advogados da parte autora e das requeridas Motomagazine 

Automotores Ltda e e Citavel Distribuidora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração apresentados pela parte requerida Ford Motor 

Company Brasil LTDA, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283250 Nr: 11710-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. L. K. LOPES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por E. P. Comercial de Material Elétrico 

LTDA., em desfavor de B. L. K. Lopes & Cia LTDA, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

sendo evidente o direito do autor, de sorte que a presente ação monitória 

é pertinente, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.

Defiro, diante disso, a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos postulados na inicial, fixando os honorários advocatícios 

em 5% do valor da causa (CPC, artigo 701, caput). Anote-se que, caso o 

requerido cumpra o mandado, ficará isento do pagamento das custas 

processuais (§1º).

Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(§2º).

Expeça-se o necessário e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283463 Nr: 11840-29.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ADÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, TIM 

CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como pela facilidade da 

demandada comprovar a justeza do débito impugnado, defiro a inversão 

do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 
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Consumidor.Por conseguinte, com fulcro no princípio da cooperação, 

intimem-se as partes requeridas para que colacionem aos autos o(s) 

contrato(s) firmado(s) entre o requerida e a empresa Tim Celular S/A, bem 

como comprovante de seu respectivo cancelamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunizando-se manifestação das demais partes.Nos 

termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 15 de agosto de 2018, às 13h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou 

não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 

335, I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, 

e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código 

de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos 

artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor 

a manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Cumpra-se com urgência. Intime-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256499 Nr: 21853-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAN ORGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529, MARINA BELANDI SHEFFER - OAB:OAB/CE 14073

 Vistos,

Inicialmente, ante a ausência de irresignação da parte contrária, recebo o 

aditamento da inicial (fls. 55/), nos termos do inciso II do artigo 329 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se o requerido para se manifestar no prazo legal.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283465 Nr: 11844-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Compulsando aos autos, notadamente o endereço indicado pela 

autora na peça inaugural e o comprovante de endereço acostados aos 

autos à fl. 18 verifica-se que a mesma reside na cidade de Coxipó da 

Ponte/MT.Destarte, sendo a inicial clara ao definir como 

residência/domicílio da autora a cidade Coxipó da Ponte/MT, a qual 

pertence à Comarca de Cuiabá/MT e não esta comarca, de rigor o declínio 

da competência deste Juízo para aquele, o que deve ser feito de ofício.Isto 

posto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO, ex 

officio, de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e 

julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Cuiabá 

/MT, para onde determino a remessa deste feito.Intime-se e se cumpra, 

com as baixas e anotações necessárias.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 219274 Nr: 9355-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLAN JOENCK FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Wanderlan Joenck Filho, Cpf: 06430974146, Rg: 

28025482 SSP MT Filiação: Claudineia Oliveira Pereira, brasileiro(a), , 

Endereço: Encontrado Na Pegauto Mecanica, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 06/05/2016 o denunciado dirigiu veiculo automotor 

Honda CG 125 Fan, placa NJH 5147, em via publica, sem a devida 

permissão para dirigir habilitação, gerando perigo de dano

Decisão/Despacho:Vistos em Correição. 1. Presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do Código de Processo Penal, recebo a 

presente denúncia oferecida pelo Parquet, dando o denunciado Wanderlan 

Joenck Filho, como incurso no artigo da lex repressiva nela mencionado.

 2. Proceda-se a devida citação do acusado, por meio de edital, a fim de 

que o mesmo, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, 

apresente defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias. 3. Não sendo 

apresentada a defesa preliminar, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública desta Comarca, afim de que procedam com a defesa do acusado.

Cite-se. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tangará da Serra, 26 de Junho de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de 

Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 264994 Nr: 28396-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BARBOSA FERREIRA, RAFAEL 

SILVA NASCIMENTO, Willian Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:

 Vistos,

Diante da tempestividade certificada, nos termos do art. 593 do CPP, 

recebo o recurso de apelação.

Intimem-se para razões e contrarrazões.

Decorrido o lapso temporal para apresentação da(s) peça(s) acima 

mencionadas, encaminhe-se o feito para julgamento (art. 601, CPP).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 171139 Nr: 12566-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DE CAMPOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos,

 Em consonância com o Ministério Público, ressaltando que a arma de fogo 

foi doada para uma Policial Militar, defiro o pedido e determino a entrega do 

objeto para a Cabo PM/MT Eliete Evalgelista Santos, mediante termo, 

devendo a mesma providenciar a transferência e o registro em seu nome 
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no prazo de 30 dias.

 Esta decisão deverá constar no termo de entrega.

 Cumprida todas as determinações deste feito, arquive-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 263796 Nr: 27498-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERSON HENRIQUE NOGUEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Vistos,

Diante da tempestividade certificada, recebo o recurso.

 Intimem-se para razões e contrarrazões.

 Decorrido o lapso temporal para apresentação da(s) peça(s) acima 

mencionadas, encaminhe-se o feito para julgamento (art. 601, CPP).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 214878 Nr: 5944-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT

 Vistos,

 Intime-se o causídico subscritor da peça de fl. 61 para, em cinco dias, 

apresentar a procuração outorgada pelo processado, sob pena de 

desentranhamento.

 Decorrido o lapso temporal, com ou sem a apresentação do necessário, 

conclusos.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 200414 Nr: 15043-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÕ DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Thiago dos Santos Maia, Cpf: 05356972105, Rg: 

25645200 SSP MT Filiação: Aparecido dos Santos Maia e Maria de Lurdes 

dos Santos Maia, data de nascimento: 27/03/1996, brasileiro(a), natural de 

Tangara da serra-MT, , servente de pedreiro, Endereço: Rua 07A, Esq 32, 

Nº 832 - N, Fone (65) 9674-3101, Bairro: Vila Horizonte, Cidade: Tangará 

da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 15043-04.2015.811.0055.

 Código Apolo nº: 200414.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 09 de março de 2016 contra Thiago 

dos Santos Maia, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime 

insculpido no artigo 147 do Código Penal, bem como, a autoria da 

contravenção penal caracterizada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/41, com a incidência da circunstância agravante descrita no artigo 

61, II, alínea “f”, do CP, na forma do artigo 69 do CP (concurso material).

Consta da exordial acusatória:

Fato 01 – art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41

“(...) Na data de 20.03.2015, aproximadamente às 19h15min, em via 

pública, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado 

THIAGO DOS SANTOS MAIA, com consciência e vontade, perpetrou vias 

de fato contra sua ex-companheira Thainara Aparecida Santana Soares 

(...)”

Fato 02 – art. 147 do CP.

“(...) Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local acima 

delineados, o denunciado THIAGO DOS SANTOS MAIA, com consciência e 

vontade, ameaçou sua ex-companheira Thainara Aparecida Santana 

Soares, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte 

(...)”.

A peça inicial acusatória foi recebida em 29 de março de 2016, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 35.

Citado pessoalmente para os termos da ação (fls. 37), o réu, por meio da 

Defensoria Pública, apresentou resposta às fls. 41/41 verso.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 54/55, instante em a vítima Thainara Aparecida Santana Soares, as 

testemunhas/informantes Deyse Adriele Martins Lemes, Marlene Nunes 

Santana e Inês de Jesus Barbosa foram ouvidas, bem como, o réu Thiago 

dos Santos Maia foi devidamente interrogado (mídia de fls. 56).

 O Ministério Público, de forma oral, apresentou as derradeiras alegações, 

instante em que pugnou pela procedência integral da exordial acusatória, 

com o fito de condenar o réu como incurso nas penas da contravenção 

penal de vias de fato e crime de ameaça.

 Por derradeiro, às fls. 59/61, a Defesa pugnou que a pena seja fixada no 

mínimo legal, pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da 

menoridade relativa e da confissão, bem como, requereu a imposição de 

regime inicial mais favorável para o início do cumprimento da pena.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

 (Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 12/13 verso), termo de declarações 

da vítima (fls. 14), pedido de providências protetivas (fls. 15/16), termo de 

declarações de testemunhas (fls. 17 e 20/21), bem como, pelos 

depoimentos prestados em Juízo.

 No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de 

forma robusta, demonstrando que o réu efetivamente praticou a 

contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. 

Vejamos:

A vítima Thainara Aparecida Santana Soares, acerca dos fatos, perante a 

Autoridade Policial informou:

“(...) QUE, conviveu com o suspeito THIAGO DOS SANTOS MAIA, por 

aprox. dois anos, com o qual gerou um filho e está separada há aprox.. 

três meses, justamente por causa do ciúme possessivo dele e desde 

então THIAGO passou a insistir querendo voltar, mas como não foi 

correspondido, começou a perturbar, vigiar, perseguir, ameaçar e até 

agredir a declarante, como ocorreu ontem por volta das 19h30min., 

quando a declarante estava indo no mercado comprar erva de tereré com 

sua amiga DEISE, para depois irem na casa da prima dela, quando ele a 

abordou no caminho, puxou seu cabelo por trás e lhe deu dois tapas no 

rosto, dizendo que estava mentindo para ele, porque a declarante tinha 

dito que estava sem telefone, justamente para não atende-lo e ele a viu 

com um aparelho nas mãos (...)” (fls. 14).

A vítima foi novamente inquirida em Juízo, instante em que aduziu que na 

data do fato, em companhia de sua amiga Dayse, estava se dirigindo ao 

mercado a pedido de sua genitora, instante em que o réu apareceu e 

ofendeu a sua integridade física, mediante puxões de cabelos e tapas no 

rosto, assim como, danificou o seu aparelho celular.

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha Dayse Adrielle 

Martins Lemes, ao ser ouvida no distrito policial, afirmou:

“(...) QUE é amiga da vítima há muitos anos; QUE ela lhe confessou que 

após a separação do suspeito ele fica lhe perseguia e puxava o seu 

cabelo onde a encontrava; QUE no dia dos fato 20/03/2015, a depoente 

estava indo ao mercado junto com a sua amiga Thainara, quando por volta 
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de umas sete horas da noite o suspeito foi de bicicleta trás delas; QUE o 

suspeito se aproximou e começou a conversar com a vítima e ela não lhe 

deu atenção pois estava mexendo no celular; QUE o suspeito irritado disse 

‘se você não conversar comigo não vai conversar com mais ninguém’ e 

então pegou o celular da vítima e jogou ao chão; QUE o suspeito puxou os 

cabelos da vítima e deu um tapa na cara dela (...)” (fls. 20).

A testemunha supracitada, ao ser auscultada, aduziu que na data do fato 

estava indo a um mercado juntamente com a vítima, momento em que o réu 

se aproximou, puxou os cabelos e proferiu um tapa no rosto da ofendida.

Na mesma senda, a testemunha Marlene Nunes Santana, ouvida pela 

Autoridade Policial sobre os fatos, narrou:

“(...) QUE a vítima é a sua filha; QUE ela e Thiago (suspeito) eram 

namorados; QUE ela começou a namorar escondido, quando ela tinha 

quatorze anos engravidou do suspeito; QUE eles brigavam de forma 

constante e se separavam, mas depois de um tempo reatavam o namoro; 

QUE na época que estavam separados ele sempre ‘cercava ela, e fica a 

seguindo’; QUE no dia dos fatos 20/03/2015, a vítima estava separada do 

suspeito; QUE a depoente mandou a sua filha ao mercadinho; QUE no meio 

do caminho o suspeito atacou ela por traz puxando-lhe os cabelos, e 

batendo na cara dela; QUE o suspeito jogou o celular na vítima ao chão 

quebrando-o (...)” (fls. 17)

A referida testemunha foi devidamente auscultada em Juízo, instante em 

que aduziu que vários foram os desentendimentos entre o réu e a vítima, 

sendo que, com relação ao fato narrado na exordial, afirmou que a 

ofendida chegou a sua residência, em companhia de sua amiga Dayse, 

narrando que o réu puxou os seus cabelos, proferiu um tapa em seu rosto 

e quebrou o seu aparelho celular.

A testemunha de defesa, Inês Jesus Barbosa, ao ser ouvida na 

solenidade instrutória, acerca do fato nada relatou. Todavia, aduziu que o 

réu não teve problema algum com as demais mulheres com quem se 

relacionou.

O réu Thiago dos Santos Maia foi devidamente interrogado na oralidade 

instrutória, momento em que negou a prática delitiva, aduzindo que no dia 

do fato, a vítima foi até a sua residência lhe ofender, haja vista que a 

mesma estava se relacionando com outra pessoa.

Ademais, afirmou que ao sair de sua residência para conversar com a 

vítima, esta proferiu um tapa em seu rosto, instante em que revidou e 

acertou o aparelho celular da ofendida que caiu ao chão e quebrou.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu Thiago dos Santos Maia praticou a 

contravenção penal de vias de fato em face da vítima Thainara Aparecida 

Santana Soares.

Pois bem.

A contravenção penal de vias de fato trata-se de infração penal que 

ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou 

violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

São os atos agressivos de provocação praticados contra alguém. Servem 

como exemplos os atos de: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, 

puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, e demais atos 

que não cheguem a causar lesão corporal.

 As declarações da vítima foram proferidas de forma segura e harmônica 

com os demais elementos probatórios, sendo, inclusive, corroboradas 

pelas informações declinadas pela testemunha Dayse que, por sua vez, 

afirmou que presenciou o réu proferir um tapa no rosto da vítima, bem 

como, puxar-lhe os cabelos.

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)”

Por fim, não é demais lembrar que a contravenção penal de vias de fato 

caracteriza-se por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de 

lesões corporais, razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial 

para a sua comprovação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES 

PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

EFETIVA OFENSA À INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO 

PENAL QUE SE CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de 

vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a 

pessoa, sem que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo 

penal subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal 

justamente quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão 

corporal. 2. Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de 

que a conduta tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, 

bastando que fique comprovado o efetivo emprego de violência física 

contra esta, sendo dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo 

de delito, até porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à 

integridade corporal ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime 

tipificado no artigo 129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no 

sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às 

vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial 

relevância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a 

acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o 

relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, 

prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do 

réu. 4. No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a 

autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de 

modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime 

porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante 

são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente 

empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões 

corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência 

da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha 

negado a prática dos demais atos de violência relatados. 5. Apelo 

ministerial provido para condenar o apelado. Incidência do instituto da 

suspensão condicional da pena. (TJ-MT, Ap 62096/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 30/08/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer 

elemento apto a desconstituir a versão acusatória, pelo contrário, se 

limitou a afirmar que se defendeu da vítima.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

DO CRIME DE AMEAÇA

(Artigo 147 do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 12/13 verso), termo de declarações 

da vítima (fls. 14), pedido de providências protetivas (fls. 15/16), termo de 

declarações de testemunhas (fls. 17 e 20/21), bem como, pelos 

depoimentos prestados em Juízo.

 Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista 

que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios 

robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, vejamos.

A vítima Thainara Aparecida Santana Soares, em sede inquisitiva perante 
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a Autoridade Policial, ouvida sobre os fatos narrados na exordial 

acusatória, asseverou:

“(...) QUE, DEISE disse que iria ligar para a polícia e THIAGO ameaçou 

dizendo que se fosse preso, quando saísse iria matar todo mundo; QUE, 

diante dos fatos, sua representante DESEJA REPRESENTAR 

CRIMINALMENTE contra ele e REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA para resguardar a sua integridade (...)” (fls. 14)

Na mesma senda, na oralidade instrutória, ao ser auscultada, a ofendida 

confirmou que após o réu praticar vias de fato em seu desfavor, a 

ameaçou de morte.

Corroborando as declarações da ofendida, a testemunha Dayse Adriele 

Martins Lemes, ao se auscultada na unidade policial, afirmou:

“(...) QUE a vítima disse que ligaria para a policia e então o suspeito disse 

que se fosse preso ao sair mataria todo mundo menos o filho dele; QUE a 

vítima pegou o celular do chão e voltou para casa; QUE depois o suspeito 

ficou passando a frente da casa da vítima e disse ‘vou matar todo mundo’ 

(...)” (fls. 20).

Na oralidade instrutória, a referida testemunha ratificou que o réu, após 

puxar os cabelos da vítima, bem como, proferir um tapa em seu rosto, 

também lhe ameaçou de morte.

A testemunha Marlene Nunes Santana, na audiência de instrução e 

julgamento, aduziu que a vítima lhe afirmou, no momento em que chegou a 

sua residência, que o réu lhe ameaçou de morte caso o mesmo fosse 

denunciado à polícia.

O réu Thiago dos Santos Maia foi devidamente interrogado em sede 

judicial, instante em que negou os fatos de forma categórica, aduzindo que 

nunca proferiu ameaças de morte em face da ofendida.

Desse modo, compulsando com os autos, vislumbro que o delito insculpido 

no artigo 147 do Código Penal, restou evidenciado através de elementos 

probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, que o réu 

Thiago dos Santos Maia efetivamente ameaçou, por intermédio de 

palavras, a vítima Thainara Aparecida Santana Soares.

A vítima, quando inquirida em Juízo, declinou detalhes significativos da 

prática delituosa, afirmando que se sentiu amedrontada com a conduta do 

réu, tendo em vista que, por meio de palavras, foi ameaçada de morte 

caso denunciasse o mesmo à polícia.

Ademais, a testemunha Dayse Adriele Martins Lemes, que estava 

presente no local do fato, corroborou as declarações da vítima, afirmando 

que efetivamente, após o réu puxar os cabelos e proferir um tapa no rosto 

da vítima, o mesmo a ameaçou de morte.

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito 

de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é 

desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar 

mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. 

No caso dos autos, a ofendida, por intermédio de sua genitora, além de ter 

solicitado medidas protetivas em desfavor do acusado, representou 

criminalmente em face de seu algoz, bem como, registrou boletim de 

ocorrência.

Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as 

nuances do crime de ameaça:

 “CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 

SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 

não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 

as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 

órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 

9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer 

elemento apto a desconstituir a versão acusatória; pelo contrário, se 

limitou a negar os fatos.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR, como 

por condenado tenho, o réu Thiago dos Santos Maia, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, haja vista a inexistência de sentença penal 

condenatória transitado em julgado (fls. 62).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios da contravenção penal, razão pela qual, não 

serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias da contravenção penal pelo qual o réu 

responde.

 As consequências da contravenção penal não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em 

quinze (15) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, vislumbro a 

presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, insculpida no 

artigo 61, I do CP, visto que, conforme documento de identificação 

acostado às fls. 27, o réu, na época do fato, era menor de vinte e um (21) 
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anos. Na mesma senda, vislumbro a presença da circunstância agravante 

prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in fine, do Código Penal, razão porque, 

diante da COMPENSAÇÃO entre as circunstâncias, MANTENHO a 

reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de quinze (15) dias de 

prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de quinze (15) dias 

de prisão simples.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

 QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, eis que não possui nenhuma sentença 

penal condenatória (fls. 62).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em 

um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, vislumbro a 

presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, insculpida no 

artigo 61, I do CP, visto que, conforme documento de identificação 

acostado às fls. 27, o réu, na época do fato, era menor de vinte e um (21) 

anos. Na mesma senda, vislumbro a presença da circunstância agravante 

prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in fine, do Código Penal, razão porque, 

diante da COMPENSAÇÃO entre as circunstâncias, MANTENHO a 

reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de um (01) mês de 

detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês de detenção.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre a contravenção penal de vias 

de fato e o crime de ameaça, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, 

PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO DE QUINZE (15) 

DIAS DE PRISÃO SIMPLES, E PARA O CRIME DE AMEAÇA, O QUANTUM 

DE UM (01) MÊS DE DETENÇÃO.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal e artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

Tangará da Serra, 17 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito
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 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 
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 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências a teor do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, as naturezas 

da droga apreendida, qual sejam: pasta base de cocaína, demonstra a 

necessidade de uma sanção mais grave, mormente porque leva à 

dependência com enorme facilidade. Em outras palavras, em comparação 

com as demais drogas ilícitas, por ter o acusado lançado mão daquela, 

merece uma sanção mais aguda. No ponto, Guilherme de Souza Nucci 

ressalta que: “a natureza e quantidade da substância (entendendo-se o 

material utilizado no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida 

de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do 

crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

da implicada, a PENA-BASE deve ser acima do mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 

(quinhentos e oitenta e três) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma 
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agravante e atenuante, razão por que FIXO a pena intermediária 05 (cinco) 

anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) 

dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, conforme acima exposto, verifico 

que há necessidade de se aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 

33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

 Assim, ponderando que as circunstâncias judiciais, bem como, as 

preponderantes previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 lhe são 

favoráveis, hei por bem DIMINUIR, nesta fase do cálculo da pena, a mesma 

em dois terços (2/3), alcançando um subtotal de UM (um) ano, ONZE 

(onze) meses e DEZ (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e 

cinco) dias multa.

 Assim, inexistindo causa de diminuição da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA do réu Claudenir de Oliveira Muniz em UM (um) ano e ONZE 

(onze) meses e DEZ (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e 

cinco) dias multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário 

mínimo vigente à data do fato (24/05/2015), que deverá ser atualizada e 

recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei 

Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos do 

artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras 

circunstâncias que possam modificá-la.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em 

conta o que dispõe o art. 33, § 2º, c do CP.

 Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

Vale dizer que, mesmo para o crime de tráfico, é possível a substituição 

levada a efeito, conforme julgou o STF:

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena 

(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Ausência 

de motivação idônea para a redução em grau intermediário. Conversão da 

pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. 

Precedentes. Ordem concedida. 1. A mera reiteração dos requisitos legais 

não supre a necessidade de fundamentação quanto à eleição do grau de 

redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Reduz-se a 

pena imposta ao paciente na Ação Penal nº 2008.32.00.006462-2/AM - 

que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Manaus/AM - para um (1) ano, 

onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro 

(194) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com determinação de 

expedição do competente alvará de soltura clausulado caso já cumprida 

integralmente a reprimenda corporal imposta. 3. A jurisprudência desta 

Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo se tratando do delito de 

tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. 4. Ordem concedida”. 

(negritou-se)

DO DA DOSIMETRIA DA PENA

 DO RÉU DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES

 PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são ruins, conforme documento de fls. 150/151, 

denotando-se que o réu possui duas sentenças penais condenatórias por 

fatos anteriores, cujos trânsitos em julgados se deram posteriormente aos 

fatos em questão.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza 

da droga apreendida, qual sejam: pasta base de cocaína, demonstra a 

necessidade de uma sanção mais grave, mormente porque leva à 

dependência com enorme facilidade. Em outras palavras, em comparação 

com as demais drogas ilícitas, por ter o acusado lançado mão daquela, 

merece uma sanção mais aguda. No ponto, Guilherme de Souza Nucci 

ressalta que: “a natureza e quantidade da substância (entendendo-se o 

material utilizado no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida 

de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do 

crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, utilizando-se da 

fração de 1/6 para majorar a circunstância judicial negativamente 

valorada, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, 

notadamente a ressocialização do implicado, a PENA-BASE deve ser 

acima do mínimo legal. FIXO-A, portanto, em 06 (seis) anos e 09 (nove) 

meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico a existência da atenuante 

da menoridade relativa, pois, o réu contava com 19 (dezenove) anos de 

idade na data do crime, razão porque DIMINUO a pena intermediária em 05 

(cinco) anos e 08 (oito) meses e 02 (dois) dias e 567 (quinhentos e 

sessenta e sete) dias multa.

 Na terceira fase de fixação da pena, verifico não ser possível aplicar a 

causa de diminuição especial constante do § 4º artigo 33 da Lei nº 

11.343/2006, pelas razões acima já expostas.

 Assim, inexistindo causa de aumento e diminuição da pena, TORNO A 

PENA DEFINITIVA do réu Daniel Lucas dos Santos Lemes em 05 (cinco) 

anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias e 567 (quinhentos e sessenta e 

sete) dias multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário 

mínimo vigente à data do fato (24/05/2015), que deverá ser atualizada e 

recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei 

Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos do 

artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras 

circunstâncias que possam modificá-la.

 O REGIME INICIAL de cumprimento da pena será o FECHADO, pois, não 

obstante o montante da pena (5 anos, 08 meses e 02 dias e 567 

dias-multa) comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, o fato de a 

pena-base ter sido estabelecida acima do mínimo legal, é incontestável que 

o réu vinha se dedicando à atividade criminosa, inclusive consta na sua 

ficha de antecedentes criminais a informação de que ele possui duas 

sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, denotando-se 

maus antecedentes, demonstra a necessidade do regime mais gravoso, 

nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e art. 42 da 

Lei n. 11.343/2006, conforme orientação jurídica do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, 

CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU 

LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE 

QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA 

SUPREMA CORTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

POSSIBILIDADE. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO 

PARA REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REDISCUSSÃO 

DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA 

PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO 

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO 

CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, 

bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores 

para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do 

habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório 

inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 130 de 585



Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira 

Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, 

Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 2. As 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando 

desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do 

mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso. 

3. A revisão das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das 

causas de aumento e de diminuição consideradas pelo juízo natural é 

inadmita na via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos 

autos. Precedente: HC n.º 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, 

DJe de 23/08/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado pela prática do 

crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerada 

reincidência específica e pelos maus antecedentes em virtude da 

reiteração no envolvimento com drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão pela prática do delito de tráfico internacional de 

entorpecentes, tipificado no art. 33 c/c art. 40, I da Lei 11.343/06. 5. A 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar 

habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, 

alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não 

está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 

6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão 

criminal. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 131065 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE 

CONDENADO À PENA CORPORAL DE 8 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, 

EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXCLUIU A VALORAÇÃO 

DESFAVORÁVEL DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM REFLEXO 

NA PENA. PROPORCIONALIDADE. OFENSA. PENA-BASE REDUZIDA, 

CONSIDERANDO A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE DUAS 

CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DA QUANTIDADE/NOCIVIDADE DA 

DROGA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PARA A REDUÇÃO 

DA PENA-BASE, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. 

POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO 

MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir 

o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a 

espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo 

em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da 

existência de eventual coação ilegal. - A dosimetria da pena insere-se 

dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às 

particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente 

passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos 

parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Hipótese em que há coação ilegal quando o Tribunal local, em julgamento 

de recurso exclusivo da defesa, mesmo após excluir dois vetores 

desfavoráveis na aplicação da pena-base, mantém a sanção fixada pelo 

sentenciante, sem reduzir proporcionalmente o quantum de pena arbitrado. 

Em decorrência, remanescendo como desfavoráveis a 

quantidade/nocividade da droga apreendida (crack), nos termos do art. 42 

da Lei n. 11.343/2006, e considerando as duas condenações definitivas 

pelo delito tráfico de entorpecentes valoradas a título de maus 

antecedentes, o que enseja a necessidade de se emprestar um maior rigor 

a dito vetor, deve a pena-base afastar-se em 1/3 do mínimo legal. 

Precedentes. - A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de 

incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de 

Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração 

inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada. 

Precedentes. - No caso, configura constrangimento ilegal a redução da 

pena basilar em patamar inferior a 1/6, ante a atenuante da confissão, sem 

fundamentação concreta e de forma desproporcional ao aumento da 

pena-base. - Embora o novo montante da pena (5 anos, 6 meses e 20 dias 

de reclusão) comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, o fato de a 

pena-base ter sido estabelecida acima do mínimo legal, ante a presença de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, demonstra a necessidade do 

regime mais gravoso, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do 

Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Habeas 

corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, apenas para reduzir 

as penas para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial 

fechado, e 554 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 

(HC 386.418/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)

 Nessa linha de raciocínio, eis o precedente do Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS – 

PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENA PARA O FECHADO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MAUS 

ANTECEDENTES EM DESFAVOR DO RÉU – RECURSO PROVIDO, EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de 

avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), 

previsto no art. 33 do Código Penal.

A existência de maus antecedentes em desfavor do réu é suficiente para 

recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial 

da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

(TJ-MT, Ap 10821/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

05/04/2018)

No mais, conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo STF, tanto a 

substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, bem 

como a suspensão condicional da pena, são aplicáveis aos crimes de 

tráfico (HC 119783, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 

julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 

30-03-2016 PUBLIC 31-03-2016). Entrementes, a pena final aplicada não 

condiz com a possibilidade de aplicação de tais institutos, por ser acima do 

limite legal permitido para tanto.

 O réu Daniel Lucas dos Santos Lopes poderá recorrer em liberdade, eis 

que ausentes os requisitos para decretação da sua prisão preventiva.

Oportunamente, ENCAMINHEM-SE as drogas apreendidas, para 

destruição, inclusive, eventuais amostras guardadas para contraprova, 

nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/2006.

O dinheiro apreendido (fls. 19) deverá ser DEPOSITADO em favor da 

União, na forma prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

Com relação aos demais bens apreendidos, constantes do documento de 

fls. 19, deverão os réus condenados e/ou interessados comprovar a 

licitudes dos produtos, para fins de restituição, no prazo de 10 (dez) dias, 

consignando-se que se não houver a comprovação da propriedade lícita 

dos mesmos, desde já, FICA DECRETADA A PERDA de tais produtos em 

favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006 e artigo 91, II, 

do Código Penal, devendo a Secretaria de Vara OFICIAR o necessário, na 

forma do § 4º do sobredito artigo 63.

 Custas pelos acusados condenados, todavia, SUPENDO a cobrança pelo 

prazo de cinco anos, eis que os réus se encontram assistidos pela 

Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durar os efeitos da condenação (artigo 

15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

Vara de Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de 

execução definitiva.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

Tangará da Serra, 18 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:
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 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 257784 Nr: 23020-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEVAIR PINTO MAGALHÃES - 

OAB:16.223

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 72/75 

verso:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, 

denominado de “relaxamento da prisão”, do indiciado Edelson Pereira de 

Castro, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se 

encontra.2)CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do 

requerente.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 26 de junho de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001688-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDICEIA DE OLIVEIRA DELMONDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 5 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001682-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/09/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011325-33.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA FURNI DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO BENEDITO SARNEIRO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para requerer o entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000468-66.2018.8.11.0055 Autor (a): Eric Jonathan Calixto 

Guero Réu: Oi S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Em síntese, o autor afirma ter contratado os serviços de telefonia 

fixa e internet da empresa ré para seu endereço em janeiro de 2017. 

Entretanto, salienta que o serviço de banda larga até os presentes dias 

não foi instalado, embora tenha sido instalado o serviço de telefonia fixa. 

Diante desses fatos, pleiteia obrigação de fazer consistente na 

implantação da internet, repetição em dobro pelos valores pagos e 

compensação por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que não 

praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o serviço de telefonia fixa foi 

instalado e que não há disponibilidade para do serviço Velox para a 

região. Assim, inexistiria dever de indenizar in casu, tampouco existiria 

objeto para a obrigação de fazer pleiteada. Por fim, realiza pedido 

contraposto relacionado as faturas pendentes de pagamento. O autor 

impugna as alegações da ré e afirma que esta não cumpriu com os prazos 

acordados para instalação dos serviços contratados, razão pela qual 

sofreu abalo moral. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos, restam controversas a possibilidade de tutela 

mandamental consistente na obrigação de fornecer o serviço de internet 

banda larga, bem como a ocorrência de danos morais decorrentes da 

longa espera pela prestação dos citados serviços. Diante do alegado, 

caberia à ré demonstrar a regularidade procedimento administrativo em 

questão, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 
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porque inviável a produção de prova negativa. Após detida analise dos 

fatos narrados e das provas produzidas reputo assistir parcial razão ao 

autor. É incontroverso que o autor entabulou contrato para gozar do 

serviço de telefonia fixa da empresa (cf. faturas juntadas com a petição 

inicial), de igual modo é possível aferir, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, 

que este apenas foi contratado como plataforma para o gozo do serviço 

de internet (Velox). De mais a mais, a empresa ré não fez prova de que 

há, de fato, impossibilidade técnica da prestação do serviço no local 

solicitado. Tampouco, junta aos autos os áudios das ligações realizadas 

para contratação, prova modificativa do direito do autor de facílima 

produção, sublinhe-se. É preciso salientar que a conduta da empresa ré 

narrada pelo autor é de notório conhecimento nesta cidade – a empresa 

oferta o serviço de telefonia fixa e internet, vinculando a prestação do 

segundo a contratação do primeiro, todavia, após a instalação do serviço 

de telefonia fixa, ignora a existência do consumidor, não instalando a 

internet e obrigando o mesmo a adimplir a um serviço que não pretendia 

adquirir. Portanto, é preciso reconhecer a negligência da empresa ré em 

prestar adequadamente os serviços ofertados pelo autor, bem como arcar 

com as consequências advindas da falha na prestação do serviço. No 

presente caso a responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada 

quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC), do que não se desincumbiu. O dano moral a ser reparado é puro, 

pois atingiu direito de personalidade, a honra subjetiva da pessoa. A 

impotência do consumidor às práticas usuais do fornecedor, como no 

caso em tela, causam mais do que mero dissabor, trazendo sentimento de 

angustia, ansiedade e humilhação. O caso narrado pelo autor se trata de 

falha grave na prestação do serviço do serviço, pois o serviço de internet 

banda larga é considerado essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – DEMORA NA 

INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E CELULAR – SEIS MESES DE 

ESPERA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

M I N O R A Ç Ã O  –  V A L O R  E X C E S S I V O  – 

PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O dano moral decorre da injustificada privação de serviço 

hodiernamente considerado essencial, o que não pode ser equiparado a 

mero dissabor ou vicissitude própria do cotidiano e da vida em sociedade. 

Ao fixar o valor da compensação, o julgador deve-se pautar por critérios 

de razoabilidade e proporcionalidade, não devendo fazê-lo, em valor 

desproporcionar, em inobservância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (Ap 124235/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no 

DJE 09/02/2015) RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL TELEFÔNICO - DEMORA INJUSTIFICADA 

MESMO APÓS DEFERIMENTO DE LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

demora injustificada por prazo demasiadamente longo na instalação de 

terminal telefônico e internet banda larga, configura falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em 

decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor. 

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos 

parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (RI 332/2013, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013) RECURSO INOMINADO - 

TELECOMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO 

DO TELEFONE FIXO - DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO - 

ATO ILÍCITO - SERVIÇO INEFICIENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR 

OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - TELEFONE FIXO E INTERNET - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

concessionária de telecomunicação tem o dever de prestar um serviço de 

qualidade e eficiência, devendo cumprir em tempo razoável as solicitações 

formalizadas pelos usuários. O prazo de 30 dias para a simples 

transferência de terminal de telefonia fixa é excessivo e, por isso, 

encontra-se caracterizado ato ilícito. 2. A impossibilidade de se utilizar os 

meios de comunicação é suficiente para a configuração do dano moral. 3. 

Recurso conhecido e não provido. (RI 2526/2012, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/04/2013, 

Publicado no DJE 19/04/2013) Assim imprescindível é a reparação dos 

danos daí advindos, considerando que a ré violou a boa-fé objetiva trazida 

pela legislação consumerista para dar equilíbrio às relações contratuais 

entre consumidores e fornecedores (art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, 

deve compensar os danos morais suportados pelo autor, cuja prova é 

dispensada, pois presumida. Estes se configuram in re ipsa, isto é, 

decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados 

pelo evento, prescindindo de provas. Bem como por não ter sido 

respeitado o dever de informação adequada correlata a prestação de 

serviço in casu. Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a 

condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação, 

entendo que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais a 

ser pago pela parte ré é justo. De igual modo, restando inequívoca a 

contratação de plano que incluía a prestação do serviço de internet banda 

larga, bem como a longa espera para a instalação dos equipamentos 

necessários para o gozo do citado serviço, necessária é a procedência 

do pleito mandamental realizado pelo autor. Entrementes, improcedente se 

mostra o pedido de ressarcimento pelos valores pago porque é 

incontroverso (de acordo com as faturas juntadas aos autos) que os 

valores cobrados referem-se ao serviço de telefonia fixa, que foi 

disponibilizado ao autor e utilizado por este. Assim, por não ter sido 

cobrado o serviço de internet (até hoje não instalado), não há falar em 

repetição do valor, sob pena de enriquecimento indevido do autor. Por fim, 

considerando que o serviço de telefonia fixa foi adequadamente instalado 

e posto a disposição do autor, é necessário julgar procedente o pedido 

contraposto, devendo o autor efetuar o pagamento de R$ 108,87 (cento e 

oito reais e oitenta e sete centavos), que se refere as faturas pendentes 

de pagamento. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios simples de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento; b) Determinar que a ré instale todos os equipamentos 

necessários para a utilização do serviço de internet banda larga no 

endereço do autor, tal qual devidamente contratado. E, caso haja 

impossibilidade técnica, esta deverá ser rigorosamente comprovada. Bem 

como, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela ré para 

condenar o autor ao pagamento de todas as faturas pendentes de 

pagamento, que perfazem o montante de R$ 108,87 (cento e oito reais e 

oitenta e sete centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo 

INPC, a partir do vencimento, mais juros de mora de 1% ao mês, simples, a 

partir da citação. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Tangará da Serra/MT, 

19 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000486-87.2018.8.11.0055 Autor(a): Izaias Rodrigues de Lima 

Ré: Oi S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Em síntese, o autor narra ter contratado os serviços de telefonia 

fixa e internet da empresa ré para seu endereço em 12 de dezembro de 

2017. Entretanto, salienta que o serviço de banda larga até os presentes 

dias não foi instalado, embora tenha sido instalado o serviço de telefonia 

fixa. Diante desses fatos, pleiteia obrigação de fazer consistente na 

implantação da internet e compensação por danos morais. A ré, ao seu 

turno, afirma que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o serviço 

de telefonia fixa foi instalado e que não há disponibilidade para do serviço 

Velox para a região. De mais a mais, informa que não há pedido de 

cancelamento dos serviços. Assim, inexistiria dever de indenizar in casu, 

tampouco existiria objeto para a obrigação de fazer pleiteada. O autor 

impugna as alegações da ré e afirma que esta não cumpriu com os prazos 

acordados para instalação dos serviços contratados, razão pela qual 

sofreu abalo moral. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos, restam controversas a possibilidade de tutela 

mandamental consistente na obrigação de fornecer o serviço de internet 

banda larga, bem como a ocorrência de danos morais decorrentes da 

longa espera pela prestação dos citados serviços. Diante do alegado, 

caberia à ré demonstrar a regularidade procedimento administrativo em 

questão, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

porque inviável a produção de prova negativa. Após detida analise dos 

fatos narrados e das provas produzidas reputo assistir parcial razão ao 

autor. É incontroverso que o autor entabulou contrato para gozar do 

serviço de telefonia fixa da empresa (cf. faturas juntadas com a petição 

inicial), de igual modo é possível aferir, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, 

que este apenas foi contratado como plataforma para o gozo do serviço 

de internet (Velox). De mais a mais, a empresa ré não fez prova de que 

há, de fato, impossibilidade técnica da prestação do serviço no local 

solicitado. Bem como, é preciso salientar que a conduta da empresa ré 

narrada pelo autor é de notório conhecimento nesta cidade – a empresa 

oferta o serviço de telefonia fixa e internet, vinculando a prestação do 

segundo a contratação do primeiro, todavia, após a instalação do serviço 

de telefonia fixa, ignora a existência do consumidor, não instalando a 

internet e obrigando o mesmo a adimplir a um serviço que não pretendia 

adquirir. Portanto, é preciso reconhecer a negligência da empresa ré em 

prestar adequadamente os serviços ofertados pelo autor, bem como arcar 

com as consequências advindas da falha na prestação do serviço. No 

presente caso a responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada 

quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC), do que não se desincumbiu. O dano moral a ser reparado é puro, 

pois atingiu direito de personalidade, a honra subjetiva da pessoa. A 

impotência do consumidor às práticas usuais do fornecedor, como no 

caso em tela, causam mais do que mero dissabor, trazendo sentimento de 

angustia, ansiedade e humilhação. O caso narrado pelo autor se trata de 

falha grave na prestação do serviço do serviço, pois o serviço de internet 

banda larga é considerado essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – DEMORA NA 

INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E CELULAR – SEIS MESES DE 

ESPERA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

M I N O R A Ç Ã O  –  V A L O R  E X C E S S I V O  – 

PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O dano moral decorre da injustificada privação de serviço 

hodiernamente considerado essencial, o que não pode ser equiparado a 

mero dissabor ou vicissitude própria do cotidiano e da vida em sociedade. 

Ao fixar o valor da compensação, o julgador deve-se pautar por critérios 

de razoabilidade e proporcionalidade, não devendo fazê-lo, em valor 

desproporcionar, em inobservância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (Ap 124235/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no 

DJE 09/02/2015) RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL TELEFÔNICO - DEMORA INJUSTIFICADA 

MESMO APÓS DEFERIMENTO DE LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

demora injustificada por prazo demasiadamente longo na instalação de 

terminal telefônico e internet banda larga, configura falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em 

decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor. 

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos 

parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (RI 332/2013, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013) RECURSO INOMINADO - 

TELECOMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO 

DO TELEFONE FIXO - DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO - 

ATO ILÍCITO - SERVIÇO INEFICIENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR 

OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - TELEFONE FIXO E INTERNET - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

concessionária de telecomunicação tem o dever de prestar um serviço de 

qualidade e eficiência, devendo cumprir em tempo razoável as solicitações 

formalizadas pelos usuários. O prazo de 30 dias para a simples 

transferência de terminal de telefonia fixa é excessivo e, por isso, 

encontra-se caracterizado ato ilícito. 2. A impossibilidade de se utilizar os 

meios de comunicação é suficiente para a configuração do dano moral. 3. 

Recurso conhecido e não provido. (RI 2526/2012, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/04/2013, 

Publicado no DJE 19/04/2013) Assim imprescindível é a reparação dos 

danos daí advindos, considerando que a ré violou a boa-fé objetiva trazida 

pela legislação consumerista para dar equilíbrio às relações contratuais 

entre consumidores e fornecedores (art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, 

deve compensar os danos morais suportados pelo autor, cuja prova é 

dispensada, pois presumida. Estes se configuram in re ipsa, isto é, 

decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados 

pelo evento, prescindindo de provas. Bem como por não ter sido 

respeitado o dever de informação adequada correlata a prestação de 

serviço in casu. Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a 

condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação, 

entendo que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais a 

ser pago pela parte ré é justo. De igual modo, restando inequívoca a 

contratação de plano que incluía a prestação do serviço de internet banda 

larga, bem como a longa espera para a instalação dos equipamentos 

necessários para o gozo do citado serviço, necessária é a procedência 

do pleito mandamental realizado pelo autor. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 
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juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento; b) Determinar que a ré instale todos os 

equipamentos necessários para a utilização do serviço de internet banda 

larga no endereço do autor, tal qual devidamente contratado. E, caso haja 

impossibilidade técnica, esta deverá ser rigorosamente comprovada. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Tangará da Serra/MT, 18 de junho de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 18 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001551-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001551-20.2018.8.11.0055 Reclamante: GILBERTO DOS SANTOS 

Reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando-se detidamente os presentes autos, bem 

como após uma análise nos sistema de registros de feitos da Comarca, 

constatei que a questão posta sub judice, já se encontra em discussão 

nos autos do processo tombado sob nº 1001103-47.2018.8.11.0055, 

inclusive com recente despacho para que o autor promova a emenda a 

inicial com a readequação dos pedidos ao rito previsto na Lei nº 

12.143/2009, c.c. a Lei nº 9.099/1995, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Ora, conforme os termos do §§ 3º e 4º, ambos do art. 

301 do CPC, existe litispendência quando se repete ação que já está em 

curso, devendo esta, por tratar-se de matéria de ordem pública, ser 

analisada de ofício pelo magistrado. Na verdade, tem-se como 

caracterizada a litispendência quando se interpõe uma ação idêntica uma 

a outra que ainda está sendo processada, sendo necessário e imperioso 

que ocorra a identidade absoluta e total de todos os elementos de ambas 

as ações, o que é o caso dos autos. Assim, existindo identidade de 

ações, torna-se necessário a declaração da litispendência no presente 

caso. Nesse sentido, é a lição de Calmon de Passos: "A litispendência e a 

coisa julgada reclamam identidade da lide. E isso ocorre quando são os 

mesmos os sujeitos que contendem a respeito do mesmo bem da vida e 

pela mesma causa. Há, por conseguinte, uma tríplice identidade exigida 

para que se reconheça a identidade das lides: identidade dos sujeitos, 

identidade do pedido e identidade da causa de pedir. Faltando qualquer 

dessas identidades, não se pode cogitar nem de litispendência nem de 

coisa julgada.". ("Comentários ao Código de Processo Civil", vol. III, 6ª ed., 

1989, p. 313). Assim, reconheço a existência da litispendência desta ação 

em relação à reclamação do Processo nº 1001103-47.2018.8.11.0055, 

razão pela qual não há como escapar ao decreto de extinção deste feito. 

3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso 

V, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito. Sem custas ou honorários nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995 c/c Lei nº 12.153/2009, perante o Juizado 

Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi 

submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com 

lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir 

seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001450-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Da análise dos autos verifica-se que não decorreu o prazo de 20 

dias determinado para o cumprimento da decisão de Id 13591392 , uma 

vez que os reclamados foram citados/intimados no dia 12.6.2018 (Id 

13635449). Assim, deverá a parte autora aguardar o escoamento do 

prazo citado para só então efetuar o pedido de bloqueio. Certifique-se 

quanto ao decurso do prazo e tornem os autos conclusos imediatamente. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 6 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Parte, por meio do seu Procurador, para se manifestar no Prazo 

Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 203060 Nr: 17131-15.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA APARECIDA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:20466/O

 Intimo a indiciada por meio de seu advogado, para que apresente as 

Alegações Finais no devido prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 223814 Nr: 13189-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VENANCIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 Intimo o indiciado por meio de seu advogado, para comprovar nos autos o 

cumprimento da transação penal imposta em Audiência de Instrução e 

Julgamento às fls.53.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001558-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DEIENE DAI RIBERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. DEBORA DEIENE SANTOS DAI ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento 

cirúrgico de Pieloplastia, necessário ao restabelecimento de sua saúde. 

Alega a reclamante que foi diagnosticada com Estenose de Junção 

Uretro-Pélvica (JUP) e, por essa razão necessita, em caráter de urgência, 

de se submeter ao procedimento citado, não fornecido pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em dispositivos da 

Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, 

lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e requer, em 

razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os requeridos a submeterem a favorecida o custeio do 

citado procedimento. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer 

técnico informando que o procedimento é eletivo, mas que deve ser feito 

com brevidade para evitar perda de função. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, a 

reclamante apresenta Estenose de Junção Uretro-Pélvica (JUP) e precisa 

de tratamento adequado o que só é possível mediante a realização do 

procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma 

ser desprovida de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir a cirurgia através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 
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fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo de 5 (cinco) dias, procedimento cirúrgico de PIELOPLASTIA, em 

hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas 

na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, 

com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas 

administrativas de regência. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 6 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001336-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. ADELSON ALVES DA SILVA ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear Tomografia de Coerência Optica, 

Fotocoagulação a laser e Aplicação de Antiangiogênico, necessário ao 

restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que apresenta Edema 

Macular e Hemorragia em ambos os olhos e, por essa razão necessita, em 

caráter de urgência, de se submeter aos procedimentos citados, não 

fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o 

atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, o 

deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio dos citados 

procedimentos. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico 

informando que não há laudo médico recente que permitam a análise da 

urgência dos procedimentos. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta 

do exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante apresenta 

Retinopatia Diabética Grave e precisa de tratamento adequado o que só é 

possível mediante a realização do procedimento solicitado ao Poder 

Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos 

financeiros suficientes para custear os procedimentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 137 de 585



de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir a cirurgia através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco caso não seja disponibilizado o tratamento. Ademais, a 

inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, sobretudo pelo 

risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos autos os 

requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 5 (cinco) dias, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, 

FOTOCOAGULAÇÃO A LASER E APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGÊNICO, em 

hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas 

na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, 

com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas 

administrativas de regência. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 
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Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 6 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102843 Nr: 171-14.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER, KREIN E CIA LTDA, CELSO KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a Parte Autora, para recolhimento R$120,00 (cento e vinte reais) 

referente às diligências do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97173 Nr: 3679-02.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA, VILSON PAULO LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o feito e intimo o autor para que retire a certidão 

de Registro de Penhora em secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 14773 Nr: 666-10.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 14773

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se 

quanto ao prosseguimento do feito visto comparecimento espontâneo da 

executada.

II. Após, retorne-me conclusos.

 III. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde, 15 de junho de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 14300 Nr: 2943-33.2004.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&HL, SIM, APH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELE INES ROOS - 

OAB:9384/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 14300

Vistos.

I. Defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita Federal, 

requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

Executada, através do Sistema Infojud, vez que não há qualquer violação 

de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, 

mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte 

executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas 

serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se 

ainda que não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

II. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

III. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86936 Nr: 736-46.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Código: 86936

Vistos.

I. Defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita Federal, 

requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

Executada, através do Sistema Infojud, vez que não há qualquer violação 

de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, 

mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte 

executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas 

serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se 

ainda que não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

II. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

III. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85796 Nr: 5454-23.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI DOS SANTOS PRIMO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85796.

Vistos etc.

I. Defiro a pesquisa de bens móveis existentes em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Defiro, ainda, o pedido de requisição das últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada. Para tato, expeça-se ofício 

eletrônico para a Receita Federal, através do Sistema INFOJUD, vez que 

não há qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte 

devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a 

vida privada da parte executada permanecerá intocada, e as informações 

patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do 

processo. Veja-se ainda que não forem localizados outros bens para a 

garantia da dívida.

V. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

VI. Ao final de todo o expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

suspensão da execução.

VII. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115510 Nr: 6958-59.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMPC, ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:OAB 12090-A, MARCO ANTONIO MARI - OAB:15803, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 115510.

 Vistos etc.

I. Defiro os pedidos de pesquisa de bens em nome dos executados que já 

foram citados (Bacana Materiais Para Construção e Emerson Ricardo 

Rospierski), através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

 II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, intime-se o credor para indicar a localização dos bens e em 

seguida expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Expeça-se ofício eletrônico para a Receita Federal, requisitando cópia 

das últimas declarações de imposto de renda das referidas executadas, 

através do Sistema INFOJUD, vez que não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se ainda que 

não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

V. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

VI. Ao final de todo expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão da execução.

 VII. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de março de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123694 Nr: 2398-40.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES FREITAS FERREIRA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Simião - 

OAB:12362-B, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, 

HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO 

BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 123694

Vistos etc.

I. Nos moldes do despacho de fl. 55 (a numerar), arquive-se.

II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 6 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39333 Nr: 4360-11.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES FREITAS FERREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Código: 39333

Vistos.

I. Defiro a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da apreensão de veículos sobre 

os quais foram incluídas restrições, expeça-se com urgência o necessário 

visando a efetivação da penhora, depósito e avaliação, nos termos do 

artigo 10 e seguintes da Lei 6.830/80.

IV. O cartório deverá se atentar para a seguinte disposição da LEF: “Art. 

12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

V. Outrossim, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da Executada, através do Sistema Infojud, vez que não há qualquer 

violação de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos 

oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte 

executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas 

serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se 

ainda que não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

VI. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

VII. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 156451 Nr: 3761-91.2018.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 156451

TIPO: EMBARGOS DO DEVEDOR

Vistos etc.

 I – Os Embargantes se declaram “pequenos produtores rurais” e que 

retiram seu sustento de uma área de 201 hectares. Ocorre que os 

contratos e documentos contidos nos autos indicam a presença de vários 

negócios superiores a um milhão de reais e que, na verdade, a área que 

os Embargantes plantam é quase 10 vezes maior do que o anunciado (fl. 

43 – 1.943 hectares). E a área titulada em nome dos Embargantes é 04 

vezes maior do que a declarada.

 II – Digam os Embargantes em 15 dias, recomendando que toda 

argumentação deve ser acompanhada de documentos comprobatórios, 

mesmo porque, os contratos e imóveis possuem registro.

 III – Em seguida, conclusos para verificar se é o caso de aplicação de 

penalidade.

 IV – Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 06 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104871 Nr: 1222-60.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DZIUBA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMELLY BURATTO - 

OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 CÓDIGO 104871.

Vistos etc.

I. Cumpra-se conforme determinado em fl. 90 (a numerar).

II. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 6 de julho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26170 Nr: 212-25.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA, EMERSON 

LEANDRO LUCAS, JOÃO LEANDRO LUCAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT/14916-B

 Código: 26170

Vistos etc.

I. Proceda-se com a atualização da representação processual da parte 

autora no sistema Apolo a fim de evitar injustos prejuízos a parte.

II. Defiro pedido de fls. 221/222 bem como fl. 244 para que oficie-se as 

entidades cuja alienação fiduciária dos bens penhorados estão vinculados 

(Sicredi e Banco Rodobens), nos endereços indicados, para responder 

aos quesitos apontados, no prazo de 5 (cinco) dias.

 III. Defiro ainda a retirada de restrição judicial (vide fl. 206) do bem de 

placa QBR-1421, visto que o mesmo foi retomado pelo credor por meio de 

ajuizamento de busca e apreensão.

IV. Determino que oficie-se ao juízo da 6ª vara, respectivamente no 

processo nº 1001553-20.2018.8.11.0045, que, caso haja saldo 

remanescente após a alienação dos veículos e quitação dos créditos com 

o respectivo credor, seja realizado o depósito dos valores que sobejarem 

em juízo e notificado nesse processo.

V. Após, decorrido prazo de resposta do item II, intime-se a parte autora 

para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 

dias.

 VI. Cumpra-se. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97243 Nr: 3736-20.2014.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA, GDFDSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, MAURICIO 

VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 97243.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por Giovana de 

Fátima dos Santos Cardoso da Silva em face João Batista Araújo, em que 

pretende a satisfação de crédito de natureza alimentar.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

Detalhando meticulosamente os fatos submetidos à apreciação, 

observa-se que o executado é revel.

Pois bem, devido a natureza do feito e o vasto lapso temporal decorrido 

até o presente momento, seguindo as premissas do art. 835, § 1º do CPC, 

defiro a pesquisa de bens móveis existentes em nome do executado, via 

sistema RENAJUD.

 Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 6 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 15421 Nr: 1338-18.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, 

DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS, ELIZABETE TEREZINHA NICOLI DE 

MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 CÓDIGO 15421.

Vistos etc.

I. Defiro a busca de veículos em nome dos executados por meio do 

sistema RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 
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devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Outrossim, defiro desde já o pedido de inclusão dos nomes dos 

executados (DELFINO ELISEU SCHIRMER DE MATTOS, ELISABETE 

TEREZINHA DE MATTOS e JOÃO BATISTA SCHIRMER DE NATTOS) em 

cadastro de inadimplentes (CPC, art. 782, §3º), observando-se o valor 

atribuído a execução. A inscrição será cancelada imediatamente se for 

efetuado pagamento, se for garantida a execução ou se for extinta por 

qualquer outro motivo (CPC, art. 782, §4º).

 V. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 23 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35654 Nr: 672-41.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 672-41.2010.811.0045 CÓDIGO: 35654

AUTOR: BANCO FINASA S/A

REQUERIDO: ROMARIO TORRES SOUSA

Vistos etc.

I. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve o 

oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

II. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por 

corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

III. Providencie eventual baixa de restrição judicial de veículo presente nos 

autos (fl. 49).

 IV. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais.

 V. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a desistência ocorreu 

antes da citação, vale dizer, antes mesmo de ingressar nos autos 

advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 

93/199, 113/137, JTA 45/177).

VI. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

VII. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 6 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90349 Nr: 4246-67.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 90349

Vistos etc.

I. Defiro pedido de transferência de valores a respeito da penhora de fl. 

37/38.

II. Quanto ao pedido de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, 

§1º do CPC, suspendo a presente execução, pelo prazo de 01 (um) ano.

 III. Transcorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40888 Nr: 1193-49.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ RODRIGUES JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA ZINI DA 

CUNHA, para devolução dos autos nº 1193-49.2011.811.0045, Protocolo 

40888, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99455 Nr: 5542-90.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIZA RAMOS MESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT/10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para manifestar-se acerca do AR devolvido e 

juntado às fls. 62v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 19547 Nr: 858-06.2006.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMESIO BARBOSA LUIZ & CIA LTDA, 

NEMEZIO BARBOSA LUIZ, ROSANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 

20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se as partes para manifestarem sobre fl. 194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115038 Nr: 6693-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLAVER & BELLAVER LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRYELI A. DA COSTA - 

OAB:18.771/0, SELNA BEATRIZ DA COSTA - OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 Intima-se, a Parte Exequente, para manifestar sobre fls. 163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119553 Nr: 311-14.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 
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OAB:10105, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora, para recolher a diligência do mandado a ser 

expedido.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000918-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RODRIGUES AUTRAN DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PERICIA MÉDICA DESIGNADA PARA 08/08/2018. CONFORME OFICIO 

ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002549-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PERICIA DESIGNADA PARA A DATA DE 08/08/2018 CONFORME OFICIO 

EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002866-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA ALVES DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PERICIA DESIGNADA PARA A DATA DE 08/08/2018 CONFORME OFICIO 

EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001013-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MIGUEL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001013-69.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CHARLES MIGUEL FILHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Consoante a certidão Id. 

13972331 a parte requerida não foi intimada para o presente ato. 2. Desta 

forma, redesigno a presente audiência de instrução e julgamento para o 

dia 15/08/2018 às 15:00 horas. 3. Saem os presentes intimados. 4. 

Intime-se a autarquia requerida. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de julho de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

MILENE REGINA GRISA OAB - PR60228 (ADVOGADO)

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO)

CESAR AUGUSTO SILVEIRA OAB - MT21957-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO ZANOTELLI ZANELLA (RÉU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000967-80.2018.8.11.0045. AUTOR: 

REGIVALDO MOREIRA DA SILVA RÉU: FUNDACAO LUVERDENSE DE 

SAUDE, LUIZ ANTONIO ZANOTELLI ZANELLA Vistos. 1. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes 

do CPC. O autor, no entanto, não cumpriu a obrigação de indicação do 

endereço eletrônico, o que deverá fazer em 10 dias. 2. Observando os 

prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 07/08/2018, às 10:00 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 3. Intime-se o autor na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 4. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 5. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de junho de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002514-58.2018.8.11.0045. AUTOR: 

FRANCISCO ALVES DINIZ RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. 

Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

Por Danos Morais C/C Repetição do Indébito e Pedidos de Antecipação de 

Tutela”, ajuizada pelo (a) autor (a) em face do (a) requerido (a), ambos 

acima qualificados, contendo pedido de suspensão dos descontos a título 

de seguro prestamista, alegando, em síntese, desconhecer autorização 

para deferimento do referido desconto. 2. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela de urgência, regida pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, em 

juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito não está 

satisfatoriamente evidenciada, pois, mesmo com a alegação de 

desconhecimento dos descontos efetuados em sua conta, a parte autora 

não comprova, por meio dos documentos trazidos aos autos, o fumus boni 

iuris. O perigo de dano, por sua vez, é incerto, posto que os descontos 

realizados não comprometam a integralidade da verba alimentar da parte 

autora, tendo em vista o valor irrisório do desconto, como resta 

demonstrado nos extratos bancários de ID Num. 13916278 - Pág. 1/9. De 

outro lado, a medida pleiteada é reversível, de modo que sobressaindo no 

feito a não higidez dos descontos efetuados, possível a suspensão 

destes com os consectários legais. Por essas razões, entendo que os 

requisitos para a concessão da liminar vindicada não restaram 

demonstrados. 3. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 143 de 585



tutela, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião da sentença. 4. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 07/08/2018, às 09:30 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo (a) (s) autor (a) (es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 8. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se 

o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de junho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114031 Nr: 6129-78.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 05 dias, apresentar 

provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117551 Nr: 8164-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR ANTONIO BUZANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA INES CEOLIN, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do inventariante, através de seus advogados, para atendimento 

a cota ministerial de fls. 119 e 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107915 Nr: 2792-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDL, BDLP, BWDLP, MEDLP, FSP, FSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora para atendimento a cota de fls. 197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39288 Nr: 4313-37.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-, CMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5871/MS, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, atualize o endereço dos requeridos, 

visando efetivação da penhora sobre o bem encontrado via Renajud(fls. 

185).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39960 Nr: 285-89.2011.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA G.VILELA - 

OAB:MT/13.206, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Initmação da parte exequente:"(...)2. Acostada aos autos a declaração de 

IR da parte executada, e atendidas as regras de sigilo, remeta-se o feito à 

parte exequente.

3. Intime-se o(a) exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 4939-80.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Initmação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista o petitório de fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113488 Nr: 5780-75.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Initmação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista o petitório de fls. 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107428 Nr: 13987-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MÁRCIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 3º e 5º das Leis nº 

6.194/74, julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para o 
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fim de condenar a requerida no pagamento ao(à) autor(a) do valor residual 

referente a indenização do seguro obrigatório DPVAT, que fixo em R$ 

3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 

devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a 

incidir desde a data da ocorrência do sinistro, e dos juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da 

citação (arts. 405, CC e 240, CPC), ambos devidos até o efetivo 

pagamento.3.1. Tendo o autor decaído de parte mínima de seu pedido, 

condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas, despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.3.2. Após o trânsito em julgado, fica autorizado o 

desentranhamento de documentos, mediante cópias.3.3. Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111753 Nr: 4794-24.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:91311/SP, Fabio Rivelli - OAB:19023-A, YUN KI LEE - OAB:131.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgo 

improcedentes os pedido formulados por BV FINANCEIRA S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento.3.2. Pela sucumbência e já que devida, fica a 

parte autora condenada no pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia que, que nos termos do artigo 85, 

§ 2º e 6º do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.3.3. 

Após o trânsito em julgado, fica autorizado o desentranhamento de 

documentos, mediante cópias.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80995 Nr: 165-12.2012.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA PEREURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Vistos.

 1. Explique o autor, em 10 dias, o cálculo de atualizado efetuado às f. 

131-2, tendo em vista que o valor original do cumprimento era de R$. 

2.664,34 (f. 101).

 2. Após, havendo correção do cálculo, fica desde já deferido o pedido 

retro veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora sobre 

a quantia em dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras 

do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora online, via BACENJUD.

2.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

2.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, bem como iniciar-se-á, independentemente de nova 

intimação, o prazo de 15 dias para que o executado, por simples petição, 

impugne a penhora, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC.

3. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo, forte 

no artigo 921, III e IV do CPC.

4. Intime-se o exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106225 Nr: 1938-87.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZELI LOPES DA SILVA, HSBC BANK 

BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106878 Nr: 2248-93.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, 

MECATRAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERRA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, forte no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na petição inicial, para o fim de CONDENAR a parte 

requerida no pagamento aos autores da quantia de R$ 9.651,07 (nove mil 

seiscentos e cinquenta e um reais e sete centavos), devidamente 

acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir desde o 

ajuizamento da ação, bem como juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação - 16/07/2015 - 

(arts. 405, CC e 219, CPC), ambos devidos até o efetivo pagamento.3.1. 

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que 

a norteia, condeno a requerida no pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 

85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação.3.2. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107081 Nr: 2380-53.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BENTO GERVAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a peticionante de f. 31 para, no prazo de 10 dias, acostar ao 

feito a integralidade do instrumento da cessão e aquisição de direitos de 

crédito e outras avenças (f. 39), demonstrando, inclusive, que o crédito 

executado integra a carteira de créditos cedidos.

2. Transcorrido in albis o prazo supra, intime-se a parte autora para 

requerer quanto ao prosseguimento do feito.

3. Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2140 Nr: 194-19.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB, MEG

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 dias, acostar ao feito 

a certidão de matrícula atualizada dos imóveis sob os quais pretende 

recair a penhora.

2. Sem prejuízo da determinação supra, defiro o pedido retro veiculado 

pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora sobre a quantia em 

dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora online, via BACENJUD.

2.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

2.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, bem como iniciar-se-á, independentemente de nova 

intimação, o prazo de 15 dias para que o executado, por simples petição, 

impugne a penhora, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC.

3. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

busque-se junto ao sistema RENAJUD de veículos cadastrados em nome 

do(s) devedor(es), incluindo-se a restrição (circulação - restrição total) 

junto ao(s) bem(ns) localizado(s).

4. Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

5. Vindo aos autos informações acerca da apreensão do(s) veículo(s) 

sobre o(s) qual(ais) foi(ram) incluída(s) restrição(ões), expeça-se com 

urgência o necessário visando a efetivação da penhora, depósito e 

avaliação.

6. Defiro, ainda, o pedido de requisição de informações à Receita Federal 

para apuração de bens da parte executada, por meio do sistema INFOJUD, 

devendo a Sra. Escrivã observar o procedimento delineado no artigo 477 

da CNGC/MT, quanto a obrigação do feito tramitar em segredo de justiça 

após a juntada dos respectivos informes.

7. Com o retorno das informações, manifeste-se a exequente, no prazo de 

dez (10) dias, sob pena de suspensão do processo, forte no artigo 921, III 

e IV do CPC.

8. Intime-se o exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105547 Nr: 1562-04.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Polipiso do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jobape Construções Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO COSTA - 

OAB:213317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que, manifeste-se nos 

autos tendo em vista a certidão negativa de intimação do executado 

quanto a penhora. (fls. 95 verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99713 Nr: 5726-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, manifeste-se nos autos tendo em 

vista a carta de citação, devolvida sem êxito na localização do executado. 

(fls. 86 e verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90732 Nr: 4633-82.2013.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES VEGGI, JOSÉ FERNANDES VEGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.O. COMERCIO DE CONFECCÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, manifeste-se nos autos tendo em 

vista a carta de intimação, devolvida sem êxito na localização da 

executada. (fls. 67 e verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113596 Nr: 5860-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO-ME, 

CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para que, manifeste-se nos autos tendo em 

vista a certidão negativa de citação de fls. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41956 Nr: 2265-71.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 116.4. Sem prejuízo, defiro o 

pedido retro veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas nas contas ou 

aplicações financeiras do(a) executado(a), junto as Centrais de 

Cooperativas de Crédito.5. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema, que será juntado aos autos, 

providenciando-se, em seguida, a intimação do(a)(s) executado(a)(s) 

acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.6. Ao final 

de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, intime-se o credor 

para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco 

(05) dias, sob pena de arquivamento.7. Defiro o pedido de requisição de 

informações à Receita Federal para apuração de bens da parte 

executada, por meio do sistema INFOJUD, devendo a Sra. Escrivã 

observar o procedimento delineado no artigo 477 da CNGC/MT, quanto a 

obrigação do feito tramitar em segredo de justiça após a juntada dos 

respectivos informes.8. Acostada aos autos a declaração de IR da parte 

executada, e atendidas as regras de sigilo, remeta-se o feito à parte 

exequente. 9. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 98771 Nr: 5000-72.2014.811.0045
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEUDIANE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PINHEIRO PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora:"manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 

dias, requerendo o que entender de direito. (fls. 70/75).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111683 Nr: 4770-93.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO JOÃO PETER, NIKLAUS KARL EUGEN HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ISIDORO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que manifeste-se 

acerca da intimação ao executado, devolvida sem êxito na localização. 

(fls. 71 e verso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 31296 Nr: 1334-39.2009.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Intimação de PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR, para que no 

prazo de 24h devolva os autos, visto que extrapolou o prazo de carga.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE MANDADO DE CITAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) 

Substituto GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Dados do 

processo: Processo: 1002514-58.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 

10.193,52; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRANCISCO ALVES DINIZ Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: 

Rua Chapecó, 268, E, Centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, para responder à ação, caso queira, no prazo indicado 

consoante consta do campo “advertências”. Objeto: citação dos termos da 

ação e intimação para comparecimento na audiência designada. 

Despacho/Decisão: 1. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização Por Danos Morais C/C Repetição do Indébito e 

Pedidos de Antecipação de Tutela”, ajuizada pelo (a) autor (a) em face do 

(a) requerido (a), ambos acima qualificados, contendo pedido de 

suspensão dos descontos a título de seguro prestamista, alegando, em 

síntese, desconhecer autorização para deferimento do referido desconto. 

2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela de urgência, regida 

pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito 

e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em 

análise, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito não está 

satisfatoriamente evidenciada, pois, mesmo com a alegação de 

desconhecimento dos descontos efetuados em sua conta, a parte autora 

não comprova, por meio dos documentos trazidos aos autos, o fumus boni 

iuris. O perigo de dano, por sua vez, é incerto, posto que os descontos 

realizados não comprometam a integralidade da verba alimentar da parte 

autora, tendo em vista o valor irrisório do desconto, como resta 

demonstrado nos extratos bancários de ID Num. 13916278 - Pág. 1/9. De 

outro lado, a medida pleiteada é reversível, de modo que sobressaindo no 

feito a não higidez dos descontos efetuados, possível a suspensão 

destes com os consectários legais. Por essas razões, entendo que os 

requisitos para a concessão da liminar vindicada não restaram 

demonstrados. 3. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião da sentença. 4. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 07/08/2018, às 09:30 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo (a) (s) autor (a) (es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 8. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se 

o necessário. 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE, 6 de julho de 2018. 

BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes, para que, no prazo legal, manifeste acerca do laudo 

pericial juntado no ID 13996265.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86697 Nr: 493-05.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VITOR BENTO, EDSON VITOR BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON VITOR BENTO, CNPJ: 

09088614000222. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT em face de EDSON VITOR 

BENTO e EDSON VITOR BENTO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de D.A.ALVARA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 000057/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/01/2009

 - Valor Total: R$ 1.898,18 - Valor Atualizado: R$ 1.898,18 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n.º 493-05.2013.811.0045.Com o objetivo de 

obter informações acerca da exata localização do executado, DETERMINO 

que se realizem buscas nos sistemas InfoJud e Renajud, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do executado.Com a juntada 

dos extratos, que seguem no anexo, que evidenciam que o executado se 

encontra em lugar incerto e não-sabido, com lastro no teor do art. 257, 

inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à citação 

do executado, mediante a expedição de edital. Estabeleço, com 

fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 

(sessenta) dias.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de maio de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 28 de junho de 2018

Juliana Borges Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 157031 Nr: 4103-05.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRINEU CARLOS HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27361 Nr: 1380-62.2008.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO SCHICHL, EDERSON RAIMUNDO 

SCHICHL, EDEMAR EMILIO SCHICHL, LEILA CRISTINA SCHICHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s), ou recolher as custas para 

distribuição, devendo comprovar a(s) distribuição(ões) no prazo de 30 

dias, informando o número e a Vara do Juízo deprecado onde foi 

distribuída, para posterior acompanhamento pelo Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22009 Nr: 3312-56.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT., ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOÃO ENDERLE, JUSTIMIANO DA 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s), devendo comprovar a(s ) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante, ou caso queira, proceder o recolhimento das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83546 Nr: 3038-82.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.384/SP

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s), devendo comprovar a(s ) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante ou caso queria, proceder o recolhimento das custas 

para distribuição da mesma.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004638-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANIAK & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004638-82.2016.811.0045. Considerando-se que o devedor 

aderiu ao parcelamento da dívida, suspendo o andamento do processo 

executivo pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após, exaurido o prazo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de julho de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004644-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WM SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1004644-89.2016.811.0045. Considerando-se que o devedor 

aderiu ao parcelamento da dívida, suspendo o andamento do processo 

executivo pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após, exaurido o prazo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de julho de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002308-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BALLAN DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO)

JOSEANE BALLAN OAB - 037.805.149-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002308-44.2018.8.11.0045. Primeiramente, incumbe-me 

trazer à baila que, em função da idealização do primado do direito à vida 

como um dos núcleos essenciais da Constituição Federal, e de seu 

correlato direito à saúde [art. 6.º e art. 196, ambos da CRFB/88], ambos 

consectários naturais e diretos do princípio da dignidade da pessoa 

humana [art. 1.º, inciso III da CRFB/88], desponta a ideia, de cunho 

inevitável, de predomínio absoluto daquelas concepções que privilegiem 

direitos, garantias e liberdades individuais em detrimento de noções 

transpessoalistas de Estado; logo, ao Estado democrático pesa o dever de 

assegurar, na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à saúde a todos 

os indivíduos, indistintamente, na medida em que deve providenciar a 

implementação de ações e políticas públicas que promovam e garantam, 

de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução de tal direito 

a todos os cidadãos. O direito à vida e à saúde, de acordo com o feitio 

constitucional, ganha o ‘status’ de primazia absoluta e sobrepõe-se aos 

demais direitos individuais, de modo que irradia seus efeitos no seu mais 

amplo espectro, de forma imediata e integral, independentemente de 

restrições de ordem legal. Nesse idêntico sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Augusto Supremo Tribunal Federal, cuja 

ementa transcrevo, de modo fracionado: “(…) O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. (…)” (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2006). De outro vértice, uma vez 

tecidas tais considerações, ao excursionar o exame a respeito do cipoal 

de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, 

mormente o teor do laudo médico encartado no evento nº 13722165 – 

págs. 1/3, depreende-se que a requerente Tatiane Ballan Duarte, devido a 

um traumatismo crânio-encefálico grave, foi operada por equipe de 

neurocirurgia, sendo realizados procedimentos como Traqueostomia e 

Gastrostomia Endoscópica, e que, no momento, encontra-se estável, apta 

a ganhar alta da UTI, para continuar o tratamento sob o regime de ‘home 

care’, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses. Submetido o caso ao crivo 

do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), sobreveio ao processo o parecer 

técnico, nos seguintes termos (evento nº 14012956 – págs. 1/8): “III – 

CONSIDERAÇÕES/CONCLUSÃO: 1. Trata-se de paciente em condição 

clinica dependente (comprometimento neurológico, acamada, sem 

necessidade de ventilação mecânica). 2. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É 

DE CARÁTER ELETIVO, devendo ocorrer quando o paciente está em 

condição clínica estabilizada, tendo bem estabelecido o serviço prestador 

de Home Care. 3. No caso em tela, há indicação de assistência por equipe 

multidisciplinar, que pode ser fornecido por programa de saúde da família, 

se bem estruturado, ou em HOME CARE de baixa complexidade, 

possibilitando a alta hospitalar. Logo, a princípio, está demonstrado, ainda 

que a título precário, que a autora se encontra acometida de grave 

doença, necessitando de assistência por equipe multidisciplinar, que pode 

ser fornecido por programa de saúde da família, ou então, 

alternativamente, dos serviços de atendimento domiciliar (‘home care’) de 

baixa complexidade, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses — 

circunstâncias essas que dão vigor a plausibilidade do direito invocado 

(‘fumus boni iuris’). De outro viés, creio que o requerente logrou êxito em 

expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da 

demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à vida e à 

saúde (‘periculum in mora’). Explico melhor. E, isso se justifica, não só 

porque as normas que regem a matéria, chanceladas na ordem 

constitucional vigente, desfrutam de caráter preventivo, na medida em que 

impõe ao Estado o encargo de nortear suas ações no sentido de reduzir 

riscos de doenças e de outros agravos, mediante a estipulação de 

políticas e ações sociais básicas de proteção [art. 196 da CRFB/88], mas 

também porque a moléstia que a autora padece apresenta natureza e 

características peculiares e consequências extremamente danosas. Ante 

o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

formulado na inicial por Tatiane Ballan Duarte contra o Estado do Mato 

Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde/MT, para o fim de: a) 

Determinar que os requeridos empreendam esforços com o objetivo de 

providenciar o fornecimento, periódico e contínuo, durante o tempo mínimo 

de 12 (doze) meses: a.1) de assistência por equipe multidisciplinar, a ser 

realizada pelos profissionais do Programa de Saúde da Família/PSF, 

compreendendo: médico, técnico de enfermagem, enfermeira, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional; a.2) 

de insumos: sondas de aspiração traqueal, aparelho para sucção da 

aspiração traqueal, luvas estéreis, luvas de procedimentos, seringas, 

fraldas, gazes e esparadrapos, dieta enteral, frascos e equipos de dietas 

enterais, soro fisiológico para realizar as aspirações traqueais e pomadas 

para curativos (Hidrogel). b) Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias para 

cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de contratação, às custas 

dos requeridos, de empresa de iniciativa privada prestadora do serviço de 

atenção domiciliar, observados os termos do Ofício Circular nº 22-2017. c) 

Estabelecer que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência 

e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso V do Código de 

Processo Civil. Considerando-se as particularidades da causa e como 

forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, 

inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, os entes 

públicos, via de regra, não comparecem às audiências marcadas e, como 

regra geral, também não formulam proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação dos 

réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação [art. 

335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de 

recebimento ou do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, 

inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de julho de 2017. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002632-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002632-34.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 29/08/2018, a partir das 8h30min, observada a 

ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através de seu advogado 

constituído, via DJe, para que compareça no consultório médico do Dr. 

Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de 

que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora 

para que, caso queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado 

na petição inicial) e indique assistentes técnico, no prazo de 15 (quinze) 

dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os 

quesitos unificados previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 

do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. 

I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) Número do processo b) 

Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) 

autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) 

Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de profissão c) Atividade 

declarada como exercida d) Tempo de atividade e) Descrição da atividade 

f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de julho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004013-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSNEI VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1004013-48.2016.8.11.0045. Requerente: Creusnei Vilas Boas de Almeida. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 4 de julho de 2018. Creusnei Vilas Boas 

de Almeida, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área urbana e que se 

encontra cadastrada junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, que lhe 

impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a 

avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade 

de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência 

dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, 

alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi relegado o exame do 

pedido liminar e efetivada a citação da requerida. A autarquia requerida 

apresentou contestação, oportunidade em que articulou que para fazer 

‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, a autora deveria comprovar a 

qualidade de segurada e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve 

réplica, oportunidade em que a parte requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Determinada a realização de 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram 

intimadas as partes. Na sequência, foi deferida a tutela de urgência e 

encerrada a instrução. Apenas a autora veiculou alegações finais. Vieram 

os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam 

exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 
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passo a análise da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, 

de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento 

jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade 

laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, 

quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato 

de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. A 

incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada 

mediante a realização de exame médico-pericial. Interpretação do 

conteúdo do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem, traçados tais 

balizamentos, perquirindo o manancial informativo carreados ao processo, 

verifica-se que a condição de segurada e o cumprimento do período de 

carência, genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos 

autos, na medida em que houve o recolhimento das contribuições 

previdenciárias e a autora já vinha auferindo o auxílio-doença, conforme 

se observa do extrato previdenciário do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (evento nº 4812303 – págs. 1/4), além do que o 

benefício foi indeferido, unicamente, porque houve parecer contrário da 

perícia médica do INSS (evento nº 4264816 – pág. 2). Demonstrado, 

portanto, de maneira satisfatória, a integralização do período de carência 

necessário, segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da 

Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos 

submetidos à apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

constatado que a autora Creusnei Vilas Boas de Almeida é portadora de 

moléstia que a torna incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha 

exercendo. A partir dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, 

outrossim, que a requerente, em função da moléstia que apresenta, não 

mais tem condições de concorrer, em paridade de condições com 

terceiros, no mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a 

doença da qual a requerente se encontra acometida é insuscetível de 

cura. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo 

dos dados registrados no respeitável laudo técnico, encartado no evento 

nº 9215867, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “1) O autor 

é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, 

desde quando? Informar o CID. R Sim, desde 2013, CID M545, M541, M542, 

M329, M790. (...). 10) É possível fixar a data do início da doença (DID)? R 

Sim, desde 2013. 11) É possível fixar a data em que a doença se tornou 

incapacitante para o trabalho (DII)? R Setembro de 2013. (...). 13) O(a) 

autor(a) se apresenta incapacitado(a) para as atividades que 

anteriormente exercia? R Sim. 14) Se incapaz o(a) autor(a), a 

incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) 

ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar. R A incapacidade pode ser 

considerada total. 15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o(a) 

Sr.(a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é 

permanente ou temporária? R É permanente. (...). 17) O autor é suscetível 

de reabilitação profissional? R Não.” (sic). Portanto, diante dessa 

perspectiva e principalmente em face do contexto probatório carreado aos 

autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado 

a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que a autora se encontra 

incapacitada definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer 

atividade laboral. Quanto ao termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser 

fixado na data apontada pelo perito judicial, em setembro de 2013, 

conforme se observa do teor da resposta ao quesito 11 do laudo pericial. 

Não subsistem elementos de prova, nos autos, dando conta de que o 

autor, anteriormente à data fixada pelo perito, não tivesse condições de 

saúde para o exercício de seu trabalho habitual, o que impede, portanto, a 

concessão do benefício, para o período pretérito. O auxílio-doença deve 

ser concedido até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(31/07/2017 – evento nº 9215846), a partir de quando a requerente faz jus 

ao benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta 

data é que se comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de 

suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono 

ementa dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção 

de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos 

autos, quando a incapacidade não for reconhecida administrativamente. 

Precedentes. Agravo provido.” (AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, 

toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

486). Cumpre lembrar, por sua vez, que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Creusnei Vilas Boas de Almeida contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição 

integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como 

corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para a 

requerente Creusnei Vilas Boas de Almeida, contado a partir da data 

estabelecida na perícia judicial (01/09/2013), até a data da juntada aos 

autos do laudo médico (31/07/2017), a partir de quando deverá converter 

o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar 

a autarquia requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e 

não pagas administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a 

citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, além de correção 

monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1003866-22.2016.8.11.0045. Requerente: Simone do Socorro Miranda 

Monteiro. Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz 

Prolator: Cristiano dos Santos Fialho. Data: 6 de julho de 2018. Simone do 

Socorro Miranda Monteiro, devidamente qualificada, ajuizou Ação 

Previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
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regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que desempenha atividade 

na área urbana e que se encontra cadastrada junto à autarquia requerida 

na condição de contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, 

que lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se 

submeteu a avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a 

impossibilidade de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, 

pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez, bem 

como condenada a autarquia requerida no pagamento de indenização por 

danos morais. Foi relegado o exame do pedido liminar e efetivada a citação 

da requerida. A autarquia requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, a autora deveria comprovar a qualidade de 

segurada e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer atividades 

laborais. Insurgiu-se contra o requerimento de condenação por danos 

morais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

oportunidade em que a parte requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Determinada a realização de perícia médica, 

veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram intimadas as partes. Na 

sequência, foi deferida a tutela de urgência e determinada a 

complementação do laudo pericial. Complementou o laudo, foram intimadas 

as partes, que se manifestaram. Encerrada a instrução, apenas a autora 

veiculou alegações finais. Vieram os autos conclusos para deliberações. 

É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem outras questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a sistemática 

estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da 

aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que 

implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que 

houve o recolhimento das contribuições previdenciárias e a autora já vinha 

auferindo o auxílio-doença no período de 25/05/2016 a 17/10/2016, 

conforme se observa do extrato previdenciário do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (evento nº 5539299 – págs. 1/5), além do que o 

pedido de prorrogação do benefício foi indeferido, unicamente, porque 

houve parecer contrário da perícia médica do INSS (evento nº 4161024 – 

pág. 1). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a integralização 

do período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo 

do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que a 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que a autora Simone do Socorro 

Miranda Monteiro é portadora de moléstia que a torna incapaz de 

desenvolver atividade laboral, temporariamente — malgrado reúna 

condições de reabilitar-se. Com o intuito de corroborar tais afirmações, 

valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável laudo técnico 

e seu complemento, encartados nos eventos nº 9040187 e nº 10318996, 

os quais foram coroados com as seguintes conclusões: Laudo. “3-) Qual 

a avaliação atual da Requerente, seu diagnóstico e classificação – CID’s 

das doenças acometidas? R Paciente com depressão, CID F332, F321 e 

F53. 4-) A requerente necessita de algum acompanhamento médico 

especializado? Será necessário acompanhamento constante? Por quanto 

tempo? R Sim, por tempo indeterminado. 5-) Que tipo de limitação tem a 

Requerente? R A limitação é total, porem temporária. 6-) O tratamento 

temporário a recuperará plenamente? R Sim.” Complemento. “Data do início 

da incapacidade abril de dois mil e dezesseis (data do primeiro 

afastamento) e a incapacidade é por tempo indeterminado, a data depende 

do tratamento já em curso pela psiquiatria.” (sic). Portanto, diante dessa 

perspectiva e principalmente em face do contexto probatório carreado aos 

autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado 

a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que a autora se acha incapacitada 

temporariamente para a atividade laboral que vinha exercendo, haja vista 

que a recuperação depende do êxito do tratamento psiquiátrico. Logo, 

comprovado através do laudo pericial padecer a autora de doença que a 

torna incapacitada para o exercício habitual de suas funções, considero 

que a requerente faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, 

desde a cessação administrativa, em 17/10/2016 (evento nº 5539299 – 

pág. 4), pois a autora já estava incapacitada para o trabalho, conforme se 

extrai do teor do complemento do laudo pericial (evento nº 10318996). Em 

se tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar 

o seu termo final, pois não se poder prever até quando estará a segurada 

incapacitada; a verificação da reabilitação da autora, segundo o laudo 

pericial, depende do tratamento psiquiátrico que já está em curso. Cumpre 

lembrar, por sua vez, que de acordo com o entendimento consolidado no 

âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Por 

derradeiro, quanto ao pedido de condenação, fruto da ocorrência de 

danos morais, devido à postura adotada por parte da autarquia requerida, 

voltada à negar-se a conceder, no âmbito administrativo, o beneficio 

previdenciário, considero que está fadado ao insucesso. Esmiuçando o 

material cognitivo produzido no processo, deflui-se que inexistem vestígios 

externos que tenham o condão de assegurar, de forma concreta e 

objetiva, a execução de postura, por parte da requerida, que revele a 

prática de ilegalidade/irregularidade substancial no procedimento 

administrativo que resultou no indeferimento da concessão do beneficio de 

aposentadoria por invalidez — fruto da não-observância dos postulados 

do contraditório e da ampla defesa, má-fé, dolo ou omissão relevante. É 

que a Administração Pública tem o poder-dever de, segundo critérios de 

natureza normativa e técnicos, examinar a viabilidade prática e o 

preenchimento dos requisitos legais, para efeito de avaliar a concessão 

de benefícios previdenciários, com a consequência de que eventual 

rejeição de pedido de concessão de benefício previdenciário, exatamente 

porque se insere no âmbito de suas atribuições, não induz ‘ipso facto’, de 

maneira automática e linear, na prática de comportamento irregular ou ilícito 

e que dá ensejo à reparação civil. Por conseguinte, exatamente 

concatenado nesse influxo de ideias, levando-se por linha de estima que a 

rejeição de pedido de concessão de beneficio previdenciário, na esfera 

administrativa, representa a adoção de postura, realizada em exercício 

regular de direito, depreende-se que não se encontram configurados os 

requisitos mínimos que rendem ensejo ao dever de indenizar [art. 186 e 

art. 188, inciso I ambos do Código Civil de 2002], o quê se interpõe como 

obstáculo intransponível ao triunfo/sucesso da pretensão indenizatória. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na peça inicial por Simone do Socorro Miranda Monteiro contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua 

feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como 

corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para a 

requerente Simone do Socorro Miranda Monteiro, contado a partir da data 

da cessação administrativa (17/10/2016), descontados os períodos em 

que a autora recebeu o benefício por força da antecipação de tutela; b) 

Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores das parcelas 

vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir juros de mora 

desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além de 

correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Indeferir o pedido de condenação por danos morais; d) Declarar 
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encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com 

espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU AUGUSTO FRITSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001458-58.2016.8.11.0045. Requerente: Dirceu Augusto Fritsch. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 6 de julho de 2018. Dirceu Augusto 

Fritsch, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social e que é 

portador de grave doença, que lhe impossibilita de exercer atividades 

laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, oportunidade 

em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades 

laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim 

de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, alternativamente, a 

aposentadoria por invalidez. Foi relegada a análise da tutela de urgência e 

efetivada a citação da requerida. A autarquia requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade 

de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Determinada a 

realização de perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual 

foram intimadas as partes. Na sequência foi deferida a tutela de urgência 

e encerrada a instrução. Intimadas, as partes veicularam alegações finais. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam 

exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, 

de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento 

jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade 

laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, 

quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato 

de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. A 

incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada 

mediante a realização de exame médico-pericial. Interpretação do 

conteúdo do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem, traçados tais 

balizamentos, perquirindo o manancial informativo carreados ao processo, 

verifica-se que a condição de segurado e o cumprimento do período de 

carência, genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos 

autos, na medida em que o autor auferiu o auxílio-doença no período 

compreendido entre 21/05/2014 e 30/03/2016 (evento nº 1541804 – pág. 

1). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a integralização do 

período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo do 

art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que o 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que o autor Dirceu Augusto 

Fritsch é portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a 

atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no 

laudo pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em função da 

moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, em 

paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como 

a circunstância de que a doença da qual o requerente se encontra 

acometido é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado no evento nº 6804040, o qual foi coroado com as 

seguintes conclusões: “1) O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID. R 

Sim, desde 201, Cid F 25 0. (...). 10) É possível fixar a data do início da 

doença (DID)? R Desde 2011. 11) É possível fixar a data em que a doença 

se tornou incapacitante para o trabalho (DII)? R Desde 2011. (...). 13) O(a) 

autor(a) se apresenta incapacitado(a) para as atividades que 

anteriormente exercia? R Sim. 14) Se incapaz o(a) autor(a), a 

incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) 

ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar. R A incapacidade é total. 

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o(a) Sr.(a) Perito(a) se a 

incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? R 

A incapacidade é permanente. (...). 16) O autor é suscetível de 

reabilitação profissional? R R Não.” (sic). Portanto, diante dessa 

perspectiva e principalmente em face do contexto probatório carreado aos 

autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado 

a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor se encontra 

incapacitado definitivamente para desempenho de atividade laboral, haja 

vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer atividade 

laboral. Quanto ao termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser fixado 

desde a data da cessação administrativa do benefício, em 30/03/2016 

(evento nº 1541804 – pág. 1), pois o autor já estava incapacitado para o 

trabalho (conf. resposta ao quesito 11 do laudo pericial), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico, em 08/05/2017 (evento nº 6804032), a 

partir de quando o requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por 

invalidez, haja vista que somente nesta data é que se comprovou a 

incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades laborais. 

Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos seguintes 

precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro José 

Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, 

p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda vez que não 

houver reconhecimento da incapacidade na esfera administrativa, deve 

ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. Agravo regimental 

improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre 

lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – 

Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto 

aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 
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11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Dirceu Augusto 

Fritsch contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: 

a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para o requerente Dirceu Augusto Fritsch, contado a partir 

da cessação administrativa (30/03/2016), até a data da juntada aos autos 

do laudo médico (29/05/2017), a partir de quando deverá converter o 

benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a 

autarquia requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e 

não pagas administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a 

citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, além de correção 

monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2989 Nr: 2992-40.2005.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES FERNANDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR RIBEIRO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUCLIDES FERNANDES GOMES, Filiação: 

Angelina Rodrigues de Moraes e Amarante Fernandes Gomes, data de 

nascimento: 20/10/1949, natural de São Valentim/rs-, convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à INTIMAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acerca 

da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 

21/08/2018, às 08h00 que se realizará nesta Comarca.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Denúncia - fls. 03/04.Citação pessoal do 

acusado – fl. 49/verso.Resposta à acusação por meio de advogado 

constituído – fl. 65.Instrução Probatória – fls. 54/55 e 66/68.Memoriais 

Finais da Acusação – fls. 79/80.Memoriais finais da Defesa – fls. 

87/88.Pronúncia – fls. 94/102, dando o réu Euclides Fernandes Gomes 

como incurso no crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e 

pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV 

c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).Intimação edilícia do 

acusado da sentença de pronúncia – fl. 146.Trânsito em Julgado da 

sentença de pronúncia – fl. 150.É o sucinto relatório, e não havendo 

nulidades a serem sanadas ou fatos a serem esclarecidos (Art. 423, I, do 

CPP), o presente feito encontra-se pronto para julgamento pelo Tribunal do 

Júri.Defiro o rol de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 151 e 

153.Designo julgamento para o dia 21 de agosto de 2018, às 

08h00min.DETERMINO a exibição do instrumento utilizado para a prática do 

crime em plenário (fl. 24). Intime-se o Ministério Público, o réu, 

requisitando-o, se necessário e, seu Defensor, bem como as testemunhas 

arroladas pelas partes na fase do art. 422, do CPP, residentes nesta 

Comarca.Quanto as residentes fora desta Comarca faculto as partes a 

apresentação das mesmas, independentemente de intimação (RTs 

519/434, 464/349, 558/312, 559/312).A Gestora Judicial providenciará o 

preparo do presente processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, 

devendo observar cumprir todas as formalidades legais.Cumpra-se com 

urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 do CNJ.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 05 de julho de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 140568 Nr: 3776-94.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Diante do teor do petitório de fls. 194/197, oficie-se a Direção da 

Unidade Prisional Local para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a 

possibilidade de realização de permuta entre o recuperando Marcelo Vieira 

da Costa e o detento Anderson Alves Pereira, atualmente recluso na 

unidade prisional da Comarca de Tangará da Serra/MT.

2. Após, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157460 Nr: 4328-25.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rafael Cassio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MAGRO MARTINS - 

OAB:21775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Diante do teor do petitório de fls. 02/03, oficie-se à Direção da Unidade 

Prisional Local para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a 

possibilidade de realização de permuta entre o recuperando Rafael Cassio 

Martins, atualmente recluso na unidade prisional da Comarca de Sinop/MT, 

com algum recuperando da unidade prisional local.

2. Após, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000256-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PAZINATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Processo: 

1000256-75.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VIA VERDE TURISMO E 

VIAGENS LTDA - ME REQUERIDO: MARCELO PAZINATTO Vistos etc 

Certifique-se quanto à intimação da parte autora em relação ao despacho 

proferido no id. 12812897. Caso não tenha sido intimada, designe-se nova 

audiência de conciliação. Caso intimada, conclusos para extinção. 

intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 06 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004271-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004271-24.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSÉ MANOEL DE BRITO 

REQUERIDO: PEDRO TEODORO DA SILVA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000859-85.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JANIEL DE FREITAS 

REQUERIDO: CLARO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora 

fora devidamente intimada para efetuar a apresentação de documentos 

comprobatórios de endereço em seu nome, sendo que o promovente não 

acostou aos autos o documento solicitado, portanto o autor NÃO atendeu 

ao chamado judicial, conforme Certidão constante no ID Nº 13845299. 

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

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

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGE ALVES DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001260-50.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROSANGE ALVES DE 

ARRUDA SOUZA REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CREDITO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARQUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001187-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADÉLIA MARQUES DE ABREU 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRANCA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001224-08.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA APARECIDA FRANCA 

GAMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRANCA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001223-23.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA APARECIDA FRANCA 

GAMA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK CESAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001701-65.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FRANK CESAR MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 
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apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001287-33.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROSA MARY DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001301-17.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RONALDO COSTA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004386-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004386-45.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOYCE PAULA DOS SANTOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada em Audiência de 

Conciliação para fornecer o endereço atualizado do reclamado (ID Nº 

11640823), sendo que o promovente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos conforme Certidão constante no (ID Nº 

13436375), portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

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

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

____________________________________________ HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 06 de Julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AZENIL BENEDITO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001108-02.2018.8.11.0045. REQUERENTE: AZENIL BENEDITO DE 

QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001008-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001008-47.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON ALVES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta ação conforme 

documentos constantes nos autos ID Nº 13078979. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000525-17.2018.8.11.0045. REQUERENTE: WALISON DA COSTA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011337-04.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JUNIOR LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011337-04.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 
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ME REQUERIDO: HENRIQUE JUNIOR LOPES DA SILVA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101263 Nr: 22167-05.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA RIBEIRO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103003 Nr: 254-30.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIO PEREIRA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119806 Nr: 449-78.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL DE ANCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110102 Nr: 3997-48.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97481 Nr: 3934-57.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILLINGTON DA SILVA SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida NEGATIVA de fls.82/88 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96614 Nr: 3234-81.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA SENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA E ARAUJO EVENTOS E CURSOS 

LTDA, CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE ALBUQUERQUE 

SARMENTO BARBOSA - OAB:AL/7407, IVAN BERGSON VAZ DE 

OLIVEIRA - OAB:AL/8105, JEFFERSON MARTINS DE LUCENA - 

OAB:AL/12692, LUIZ OLAVO DO AMARAL FALCÃO - OAB:AL/10262, 

MOACIR TIAGO BEZERRA - OAB:AL13435

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte Requerente não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl. 215 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado: VISTO.

Intime-se a requerida Teixeira e Araujo Eventos e Cursos LTDA, para 

constituir novo patrono nos autos, bem como especifique as provas que 

pretende produzir, sob pena de preclusão.

Nada sendo requerido, certifique-se e tornem-me os autos conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82503 Nr: 1904-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR FERREIRA MOURAO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 159 de 585



 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115061 Nr: 6702-19.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para se manifestar acerca da petição 

de fl. 135, no prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001563-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSI EHOMO WE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001555-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001531-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001532-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000076-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001545-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001546-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001548-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001573-20.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

TSERENHIA TSIWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000883-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000031-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000039-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000078-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000216-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 6 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16386 Nr: 3331-37.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Serra Dourada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Paulo Sergio Diniz - OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo 
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pagamento.Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85063 Nr: 3900-28.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Mário Saedt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Milena Piragine - OAB:17.210-A/MT

 (...)Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que 

macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, 

no mérito, nego-lhe provimento.Sem custas, nos termos do artigo 1.023 

caput do Código de Processo Civil.Deixo de condenar as partes em 

honorários advocatícios na presente fase processual, eis que 

incabíveis.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113732 Nr: 4571-12.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Ananias da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se ser necessário a realização de prova 

pericial.

 Inicialmente, revogo a nomeação efetivada às fls. 111.

 Por consequência, nomeio como perito médico o Dr. Henrique Queiroz 

Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 3468-3541, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do Código de Processo Civil).

 A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e horário agendado.

 Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, 

este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais).

 Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC).

 As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC.

 Além disso, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil.

 Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o 

competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como 

preceitua a normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Após as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, 

venham-me os autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

conforme prevê na primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100429 Nr: 2475-58.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fiat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Martins - OAB:84.314 - 

OAB/SP

 Considerando a impossibilidade de restituir o veículo, intime-se a parte 

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

acerca do interesse em converter a presente ação em execução por 

quantia certa.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032658 Nr: 3450-75.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:OAB/SP 147.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032657 Nr: 3449-90.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alidor Lueders

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank, Deborah Parucker 

Lueders Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Max Manske - 

OAB:OAB/SC 13.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 
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deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 25146 Nr: 4436-78.2008.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: William Koury Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Gervasio Alves de Oliveira Junior - OAB:3.592/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Leonardo Oliveira Borges - OAB:11606-A

 Trata-se de embargos à execução proposto por WILLIAN KOURY FILHO 

em face de JOSÉ MARIA DE MORAES.

 Realizados alguns atos processuais as partes informaram que o crédito 

fora integralmente transferida à pessoa de Maurício Cardoso Tonhá, por 

meio de cessão de crédito (fls. 540/541).

 Pois bem.

 Inicialmente, determino a retificação do polo passivo da lide, 

substituindo-se o atual Embargado pela pessoa de Maurício Cardoso 

Tonhá, tendo em vista a cessão de crédito noticiada.

 Sem prejuízo, homologo do acordo noticiado.

 Destarte, intime-se a parte Embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos em termos de prosseguimento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 508-51.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Rogerio Tura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Ainda, corrija-se a contracapa 

dos autos e no sistema Apolo/MT, eis que o presente feito encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença, conforme determinação de fls. 565.Por 

fim, atente-se o Sr. Gestor para alteração no polo ativo da demanda, uma 

que o cumprimento sentença fora interposto por Wilson Massaiuki Sio 

Júnior e Wolcer Freitas Maria em face de Banco do Brasil S/A.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 508-51.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Rogerio Tura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pelo executado qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28025 Nr: 2475-68.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Luca, Derenusson, Schuttoff e Azevedos 

Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Cunha Goldfeld, Marcia Maria Fernandes 

de Almeida Goldfeld, Agropecuária Roncador S/A, Agropecuaria Barro 

Alto Ltda, Fabio Pavan, Maria da Conceição Terra Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Gomes dos Reis 

Lobo - OAB:183.676/SP, Gabriela Mendes Maria - OAB:347.644/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alldmur Carneiro - 

OAB:28486, Ana Paula André da Mata - OAB:10521, ANTONIO DE 

QUEIROZ BARRETO NETO - OAB:29263, Fernando Gomes dos Reis 

Lobo - OAB:183.676/SP, Gabriela Mendes Maria - OAB:347.644/SP, 

Leonardo André da Mata - OAB:9126, Mariana de Moraes Medros 

Barcellos - OAB:400.367/SP

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Por fim, proceda as retificações 

atinentes à inclusão dos patronos subscritores do pedido às fls. 328/330, 

como exequentes.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28025 Nr: 2475-68.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Luca, Derenusson, Schuttoff e Azevedos 

Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Cunha Goldfeld, Marcia Maria Fernandes 

de Almeida Goldfeld, Agropecuária Roncador S/A, Agropecuaria Barro 

Alto Ltda, Fabio Pavan, Maria da Conceição Terra Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Gomes dos Reis 

Lobo - OAB:183.676/SP, Gabriela Mendes Maria - OAB:347.644/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alldmur Carneiro - 

OAB:28486, Ana Paula André da Mata - OAB:10521, ANTONIO DE 

QUEIROZ BARRETO NETO - OAB:29263, Fernando Gomes dos Reis 

Lobo - OAB:183.676/SP, Gabriela Mendes Maria - OAB:347.644/SP, 

Leonardo André da Mata - OAB:9126, Mariana de Moraes Medros 

Barcellos - OAB:400.367/SP

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pelo executado qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 163 de 585



Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 2931-47.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. G. PINTO - M/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15104-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 2931-47.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. G. PINTO - M/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15104-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032727 Nr: 3490-57.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:OAB/MT 3353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032752 Nr: 3509-63.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLR, WLR, NCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Athyla Serra da Silva Maia - 

OAB:17694/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032758 Nr: 3511-33.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores de Leite do 

Vale do Rio Grande Ltda - Sicoob Credileite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claisson Rodrigues da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CARVALHO DE CASTRO 

JUNIOR - OAB:154414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 
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ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112107 Nr: 3679-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Beckmann Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Acórdão de fls. 57, de rigor, o deferimento do 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

 Intime-se a parte autora para que impulsione o feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo medidas concretas para sua solvência, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105321 Nr: 5361-30.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Divino de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86259 Nr: 764-86.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano Amaral Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por GERMANO 

AMARAL RODRIGUES DOS SANTOS em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS.

 Instado a manifestar-se, a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fls. 78), conforme manifestação proferida 

às fls. 79-vs.

 Havendo concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls. 78, HOMOLOGO-OS, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.

 Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86717 Nr: 1203-97.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tura & Tura Ltda., Serineu Osmar Tura, Simone Tura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença para reconhecer a condenação em honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.Quanto aos juros de mora, 

deverão ser aplicados a partir da data do trânsito em julgado da decisão, 

ou seja, 03/03/2017, na forma do artigo 85, § 16 do Código de Processo 

Civil.Condeno a Impugnada no pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando a exigibilidade de tais débitos suspensos, eis que a 

parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que cada litigante 

foi, em parte, vencedor e vencido, condeno ambas as partes a pagar 50% 

dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, os quais, 

atento às diretrizes traçadas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

arbitro em 10% sobre o valor atribuído à impugnação ao cumprimento de 

sentença.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103310 Nr: 4338-49.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina Maria de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 
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desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102243 Nr: 3604-98.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Esmerida de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

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

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114902 Nr: 5378-32.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACN, Adriana Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson dos Reis Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor o deferimento dos pedidos formulados às fls. 49.

 Nesse passo, renove-se a ordem de intimação dantes expedida, porém 

no endereço mencionado na certidão de fls. 48, bem nos endereços 

indicados às fls. 52, 53 e 54.

No mais, determino o arresto do FGTS depositado em conta bancária 

vinculada ao nome/CPF do executado, devendo a Caixa Econômica 

Federal ser previamente oficiada a, no prazo de 10 (dez) dias, informar se 

o executado está inscrito no FGTS e o saldo existente na sua conta 

vinculada, sendo que, na hipótese da existência de saldo positivo, deverá 

a instituição financeira, na mesma oportunidade, proceder à 

indisponibilidade do numerário até o montante da dívida, atualizada.

 Depreque-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99674 Nr: 2062-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:15689 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 De rigor o deferimento dos pedidos formulados às fls. 57.

 Nesse passo, renove-se a ordem de intimação dantes expedida, porém 

nos endereços indicados às fls. 60, 62 e 63, deprecando-se o necessário.

No mais, determino o arresto do FGTS depositado em conta bancária 

vinculada ao nome/CPF do executado, devendo a Caixa Econômica 

Federal ser previamente oficiada a, no prazo de 10 (dez) dias, informar se 

o executado está inscrito no FGTS e o saldo existente na sua conta 

vinculada, sendo que, na hipótese da existência de saldo positivo, deverá 

a instituição financeira, na mesma oportunidade, proceder à 

indisponibilidade do numerário até o montante da dívida, atualizada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84019 Nr: 2858-41.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deraldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Instada a manifestar-se, a Fazenda Pública Municipal nada manifestou-se 

acerca do cumprimento de sentença.

 Destarte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 

350/351, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

 Preclusa a presente decisão, autorizo desde já que expeçam-se as 

devidas Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1704 Nr: 27-11.1998.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Fries, Milton Egon Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 

13989-B

 (...)Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos diretamente ao 

arquivo não extingue a execução, eis que a presente decisão não detém 

cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – mediante 

desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da prescrição 

intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o período de 

05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição 

por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante 

de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032821 Nr: 3548-60.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdL, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Henrique Sousa 

Borges - OAB:OAB/GO 42206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001836-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001836-52.2017.8.11.0021 AUTOR: JOSE MARTINS 

VIANA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

previdenciária proposta por JOSÉ MARTINS VIANA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade de natureza híbrida. Para tanto, afirma que foi 

trabalhador rural e que posteriormente passou ao labor urbano. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência do pedido inicial. Dispensada a realização de audiência de 

conciliação, foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada 

audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova 

oral. Ausente o requerido na referida solenidade, somente o requerente 

apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em audiência. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para concessão de 

benefício previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer 

aposentadoria por idade. Estando o feito apto para julgamento e não 

havendo outras questões preliminares para serem sanadas, passo ao 

imediato trespasse do mérito da demanda. O artigo 11, inciso VII da lei n.º 

8.213, de 24 de Julho de 1991, expressamente dispõe que: Art. 11. São 

segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: I - como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza 

urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

Nota-se que o dispositivo em apreço não distinguiu o trabalhador urbano 

do rural, dando à ambos o mesmo regramento, os mesmos direitos e 

obrigações, diferentemente do que ocorria em épocas anteriores à 

promulgação da Constituição de 1.988. A conclusão em questão pode 

também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que previu a uniformidade e 

equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O 

trabalhador rural, como segurado contribuinte individual, ainda teve mais 

especificidade em seu tratamento, eis que o inciso V do regramento legal 

em apreço, com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 9.876/99, 

especificou que: V - como contribuinte individual: a) a pessoa física, 

proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, 

em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) 

módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos 

fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por 

intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste 

artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam efetivamente 

serem considerados como segurados da Previdência Social, necessário é 

que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, conforme exige o 

artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de benefícios 

previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem 

por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 

avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos nossos). A 

necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio da 

solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da sociedade 

o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição contida no 

artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da Previdência 

Social a universalidade de participação nos planos previdenciários, 

mediante contribuição. O princípio em questão é corolário da correta opção 

do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso XI, que impôs ao 

Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas com o custeio 

previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. Portanto, vê-se 

que o custeio da Previdência Social é necessário para a própria 

sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios pode 

manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As contribuições 

em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a sociedade, são 

ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de futuro benefício, 

sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela natureza do instituto 

previdenciário, que tem como sua principal base – e também como 

princípio aplicável à Previdência Social - o regime de capitalização, é que 

necessário se faz a existência da contribuição com montante proporcional 

ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, a própria lei 8.213/91 

trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual fora nomeado de 

segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido diploma, com a 

redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho de 2008, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como segurado 

especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na 

condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 
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acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

empregado, recebendo, pois, salário para seu sustento. Analisando o que 

consta no processo, resta evidente que o requerente não insere-se na 

condição de segurado especial, devendo eventual pedido previdenciário 

basear-se no que fora efetivamente recolhido em razão de seu labor como 

empregado, e não com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor 

familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea 

“b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de 

segurado especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso 

do requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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de ação previdenciária proposta por ANASTÁCIO FRANCISCO FERREIRA 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é 

trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

do pedido inicial. Dispensada a realização de audiência de conciliação, 

foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de 

instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o 

requerido na referida solenidade, somente o requerente apresentou 

alegações finais orais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, 

tratam-se os presentes autos de ação para concessão de benefício 

previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer aposentadoria 

por idade. Estando o feito apto para julgamento e não havendo outras 

questões preliminares para serem sanadas, passo ao imediato trespasse 

do mérito da demanda. O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de 

Julho de 1991, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados 

obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como 

empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo 

em apreço não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o 

mesmo regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do 

que ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 

1.988. A conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, 

inciso I, que previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como 

segurado contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu 

tratamento, eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como 

contribuinte individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 

atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou 

temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em 

área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, 

com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas 

hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, 

para que possam efetivamente serem considerados como segurados da 

Previdência Social, necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema 

previdenciário, conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre 

os planos de benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, 

mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 

a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 
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questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito (documentos constantes no 

ID 10556526) denota-se claramente que o requerente, malgrado atuasse 

no labor campal, o fazia na condição de empregado, recebendo, pois, 

salário para seu sustento. Ainda, pelo CNIS de ID 11244794, verifica-se 

que o requerente laborou, durante o período de carência, em diversas 

atividades urbanas, como empresas de transportes e pavimentadoras. 

Analisando o que consta no processo, resta evidente que o requerente 

não insere-se na condição de segurado especial, devendo eventual 

pedido previdenciário basear-se no que fora efetivamente recolhido em 

razão de seu labor como empregado, e não com os benefícios trazidos 

pela lei quanto ao agricultor familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, 

parágrafo 10º, inciso I, alínea “b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente 

que perde a qualidade de segurado especial aquele que enquadrar-se em 

qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de 

Previdência Social e, no caso do requerente, verifica-se claramente que, 

no decorrer do período de carência e em prazos superiores ao que 

excetua o artigo 11, parágrafo 9º, inciso III da legislação em apreço, 

passou ele a caracterizar-se como segurado rural ordinário, nos termos 

do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na condição de empregado que presta 

serviço de natureza rural. Insta ainda consignar que a prova em relação 

ao pleito que se pretende deve ser irrefutável, mormente porque, como já 

discorrido, o benefício que se pretende é deferido sem que haja qualquer 

contraprestação do beneficiário à Previdência, em afronta à grande 

maioria dos princípios previdenciários. Justamente pela ausência de 

qualquer contribuição para o financiamento do sistema é que eventual 

concessão de aposentadoria rural por idade do trabalhador em regime de 

economia familiar deve ser a exceção, devendo ser concedida quando 

lastreada em concretos elementos de prova, o que não é o caso dos 

autos. Portanto, ausente a comprovação da condição de segurado 

especial, caso é de indeferimento do pleito. Dispositivo Diante do exposto, 

julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de comprovação da 

qualidade de segurado especial e julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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Referência: autos n.º 1001842-59.2017.8.11.0021 AUTOR: ALDA MARIA 

DE SOUZA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

previdenciária proposta por ALDA MARIA DE SOUZA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que foi trabalhador(a) rural e 

que realizara atividade urbana por somente 01 (um) ano. Devidamente 

citado, o requerido não apresentou contestação. Dispensada a realização 

de audiência de conciliação, foram as questões preliminares sanadas, 

sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi 

colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida solenidade, somente 

o requerente apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em 

audiência. É o relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação 

Como dantes já alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para 

concessão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte 

autora requer aposentadoria por idade. Estando o feito apto para 

julgamento e não havendo outras questões preliminares para serem 

sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. O artigo 11, 

inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, expressamente dispõe 

que: Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as 

seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) aquele que presta 

serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, 

sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 

empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço não distinguiu o 

trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo regramento, os 

mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que ocorria em épocas 

anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A conclusão em 

questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que previu a 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado contribuinte 

individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, eis que o 

inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe foi dada 

pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte individual: a) a 

pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a 

qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 

(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) 

módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por 

intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste 

artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam efetivamente 

serem considerados como segurados da Previdência Social, necessário é 

que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, conforme exige o 

artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de benefícios 

previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem 

por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 

avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos nossos). A 

necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio da 

solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da sociedade 

o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição contida no 
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artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da Previdência 

Social a universalidade de participação nos planos previdenciários, 

mediante contribuição. O princípio em questão é corolário da correta opção 

do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso XI, que impôs ao 

Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas com o custeio 

previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. Portanto, vê-se 

que o custeio da Previdência Social é necessário para a própria 

sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios pode 

manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As contribuições 

em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a sociedade, são 

ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de futuro benefício, 

sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela natureza do instituto 

previdenciário, que tem como sua principal base – e também como 

princípio aplicável à Previdência Social - o regime de capitalização, é que 

necessário se faz a existência da contribuição com montante proporcional 

ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, a própria lei 8.213/91 

trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual fora nomeado de 

segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido diploma, com a 

redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho de 2008, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como segurado 

especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na 

condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito (documentos constantes no 

ID 10730505) denota-se claramente que o requerente, malgrado atuasse 

no labor campal, o fazia na condição de empregado, recebendo, pois, 

salário para seu sustento. Analisando o que consta no processo, resta 

evidente que o requerente não insere-se na condição de segurado 

especial, devendo eventual pedido previdenciário basear-se no que fora 

efetivamente recolhido em razão de seu labor como empregado, e não 

com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor familiar. Assim 

entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea “b” da lei n.º 

8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de segurado 
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especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria de 

segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso do 

requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000593-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MACHADO CARPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000593-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

INES MACHADO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. Expeça-se 

o termo definitivo de guarda para a requerente. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000881-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO MARTINS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000881-21.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

CONCEICAO MARTINS DOS REIS Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 
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tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 
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reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1000240-96.2018.8.11.0021
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000240-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 
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todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 
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poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000238-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RENHORETSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000238-29.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 
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expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000264-27.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

RETOMOWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 
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contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000262-57.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

RETOMOWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 
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jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
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seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001756-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO)

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN SILVA LOPES (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para que 

junte aos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as guias das 

custas e taxa judiciária iniciais, devidamente recolhidas, para distribuição 

da carta precatória junto à Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, com a 

finalidade de Citação. Outrossim, informo que que as referidas guias 

encontram-se disponíveis no site do TJ/MT, devendo Vossa Senhoria, 

após o recolhimento das guias, acompanhar a sua distribuição e 

andamento junto àquela Comarca, promovendo todas as diligências 

necessárias para o cumprimento do ato deprecado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 1733-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sólida Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Tomé Jorge 

Parreiras - OAB:OAB/GO 22.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, acerca das datas de realização do leilão 

determinado nos autos, sendo: 1º Leilão agendado para o dia 11 de 

outubro de 2018, a partir das 10h00min (horário de Brasília), e; 2º Leilão 

agendado para o dia 11 de outubro de 2018, às 13h00min (horário de 

Brasília), conforme informações do(s) leiloeiro(s), juntadas às fls. 109/110 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87912 Nr: 2349-76.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustiveis Água Boa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de avaliação expedido(s) nos autos, devendo ser 

colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do pagamento. Fica 

advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá ser 

efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências 
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- CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados 

desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000889-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DE AGUA BOA (RÉU)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT Autos n. 1000889-61.2018.8.11.0021 DECISÃO 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ASSOCIAÇÃO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO DE ÁGUA BOA e do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe. Alega o Ministério 

Público que nesta data (06/07/2018) às 00h25min foi contada pelo Corpo 

de Bombeiros, ocasião em que foi protocolado “Termo de Interdição n. 

315000/2018”. Narra que o referido documento foi lavrado pelo Corpo de 

Bombeiros em 05/07/2018 às 22h44min, em que restou interditada a 

arquibancada do evento “27ª EXPOVALE”, evento festivo que se iniciou na 

data de ontem e se estenderá até o dia 08/07/2018 no local denominado 

“Parque de Exposição Antônio Tura”. Aduz que a interdição se deu em 

razão de a arquibancada não exigir os requisitos de segurança 

necessários para a realização do evento. Conta que com base no poder 

de polícia, promoveu o lacre da estrutura utilizando-se de fita “zebra”, a 

fim de impedir o uso pelos organizadores do evento. Assevera que, 

segundo informações do Corpo de Bombeiros, os organizadores do 

evento, em decisão tomada pelo Prefeito Municipal, Sr. Mauro Rosa da 

Silva, desobedecendo à interdição, romperam o lacre de interdição e 

permitiram o uso da arquibancada pela população que foram até o local do 

evento. Expõe que, em razão desse fato, o Corpo de Bombeiros registrou 

o “boletim de ocorrência” n. 2018.211907, em que, resumidamente, narrou 

os fatos mencionados, informando que a estrutura provisória denominada 

de arquibancada não teria sido executada conforme o “Projeto de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico” (PSCIP), em desrespeito à Nota 

Técnica do Corpo de Bombeiros n. 06/2016, que trata de eventos 

temporários. Conta que na data de hoje (06/07/2018) o Corpo de 

Bombeiros contatou o Ministério Público ratificando a preocupação com a 

estrutura da arquibancada do evento, eis que estrutura semelhante foi 

utilizada em outro evento que resultou na época em desabamento da 

arquibancada com mais de 400 (quatrocentas) pessoas no local. Em razão 

disso, requereu a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa 

a fim de que, liminarmente, determine: 1) obrigação de não fazer, 

consistente em os requeridos (organizadores do evento 27ª EXPOVALE) 

se absterem de utilizar, sob qualquer forma, a estrutura provisória 

denominada “arquibancada”, sob pena de cominação de multa pecuniária” 

no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 2) obrigação de fazer, 

consistente na lacração das arquibancadas, impedindo fisicamente o 

acesso ao público, sob pena de multa diária no importe de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais); Com a petição inicial, vieram documentos (Id n. 

14036687). Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. O 

Novo Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado 

pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após a 

Constituição Federal de 1988 denominada de Carta Cidadã, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do Código de Processo Civil. Em análise ao caso em tela, em 

análise à probabilidade do direito, sob a ótica da cognição sumária, 

denota-se que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso 

realizou inspeção no evento e constatou diversas irregularidades que 

comprometem a segurança da população que comparecerão na festa, 

sobretudo na estrutura provisória denominada arquibancada, conforme 

vistoria técnica contida no Relatório de Vistoria Técnica n. 315000/2018, 

sendo elencadas as seguintes irregularidades: i) “arquibancada não está 

em conformidade com a NTCB 06 (saídas passa por baixo de sua 

projeção); ii) não apresentação de aterramento da arquibancada e 

camarotes; iii) inexistência de iluminação de emergência, sinalização de 

solo dos extintores dos camarotes; iv) inexistência de faixa 

fotoluminescente no palco; v) insuficiência de brigadistas; vi) sinalização 

de extintores ineficiente em alguns equipamentos (parque de diversão, 

arquibancada e algumas tendas). O art. 144, inciso V da Constituição 

Federal[2] estabelece que a segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública, e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através das 

polícias militares e corpos de bombeiros militares. Em relação às 

atribuições, o art. 82 da Constituição do Estado de Mato Grosso 

estabeleceu: Art. 82 Ao Corpo de Bombeiros Militar, instituição permanente 

e regular, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na 

hierarquia e na disciplina, e dirigida pelo Comandante-Geral, compete32: I - 

realizar serviços de prevenção e extinção de incêndio; II - executar 

serviços de proteção, busca e salvamento III - planejar, coordenar e 

executar as atividades de defesa civil, dentro de sua área de 

competência, no Sistema Estadual de Defesa Civil; IV - estudar, analisar, 

exercer e fiscalizar todo o serviço de segurança contra incêndio e pânico 

no Estado; V - realizar socorros de urgência; VI - executar perícia de 

incêndios relacionada com sua competência; VII - realizar pesquisa 

científica no seu campo de ação; VIII - desempenhar atividades educativas 

de prevenção de incêndios, pânicos coletivos e de proteção ao meio 

ambiente. Não se olvide que para o cumprimento de suas atribuições o 

Corpo de Bombeiros pode e deve quando necessário utilizar-se do poder 

de polícia, instituto disciplinado no art. 78 do CTN, que tem como atributos à 

coercibilidade a autoexecutoriedade e a discricionariedade. O referido 

órgão em cumprimento de suas atribuições e com base na 

discricionariedade lavrou “Termo de Interdição n. 315000/2018” diante das 

irregularidades encontradas. Contudo, em que pese haver sumariamente 

constatadas as irregularidades, merece ser registrado por este Juízo que 

a referida entidade, embora detenha o referido poder de fiscalização, não 

pautou sua atividade, nesse caso específico, com razoabilidade esperada, 

isso porque apenas realizou a vistoria no evento no mesmo dia de sua 

ocorrência (05/07/2018) às 22h44min, quando o evento estava marcado 

para iniciar às 20h30min, o que inviabilizou a possibilidade de a entidade 

promovente tomar medidas para a sua regularização. No entanto, há 

elementos razoáveis que demonstram as irregularidades apontadas, o que 

em tese violou o art. 6º, “caput” e inciso III da Lei Estadual n. 8.399/2005, 

que trata da normatização de defesa do consumidor relacionada à 

prevenção de incêndio e pânico. Além do mais, denota-se que diante das 

irregularidades, a entidade promovente não obteve o competente alvará, 

nos termos do art. 9º, §1º da Lei n. 8.399/2005. Ademais, é relevante 

consignar que o descumprimento de determinação do Corpo de Bombeiros 

pode ensejar responsabilidades àqueles que não obedeceram ao poder de 

polícia. De outra banda, em relação ao perigo de dano, esse exsurge da 

própria situação informado pelo Corpo de Bombeiros quanto às 

irregularidades apontadas, agravado pela dimensão do evento, em que 

pode expor a população em risco de vida, cabendo intervenção estatal a 

fim de garantir o direito à vida e à segurança dos consumidores, nos 

termos do art. 5º da CF/88. Portanto, restam demonstrados os requisitos 

da probabilidade do direito e do perigo de dano. Todavia, com base no 

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tomando-se como 

referência a dimensão do evento, sem descurar-se do direito à vida e à 

segurança dos consumidores, mas ponderando-se o direito de 

entretenimento deles, este Juízo reputa como plausível permitir que a 
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entidade “Associação de Apoio e Desenvolvimento de Água Boa” promova 

a correção das irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiros Militar 

antes da realização do evento que está agendado para hoje (06/07/2018). 

Na hipótese de não ser atendida as exigências do Corpo de Bombeiros 

Militar, na qual este Juízo consigna o prazo de 06 (seis) horas para tal fim, 

devem os réus se abster de utilizar, sob qualquer forma, a estrutura 

provisória denominada “arquibancada”, como também, devem lacrar a 

referida estrutura de forma a impedir o acesso pelo público, sob pena de 

aplicação de multa cominatória. O prazo acima será contado após a 

intimação pelo Oficial de Justiça de Plantão. 1 – Forte nos fundamentos 

acima, diante do atendimento dos pressupostos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DETERMINA a intimação dos réus “Associação 

de Apoio e Desenvolvimento de Água Boa” e Município de Água Boa/MT 

via Oficial de Justiça Plantonista com urgência a fim de que a entidade 

promovente do evento possa no prazo de 06 (seis) horas corrigir as 

irregularidades apontadas no “Termo de Interdição n. 315000/2018”, 

devendo a comprovação do atendimento das exigências serem realizadas 

através de “alvará” expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar ou por 

certidão do oficial de justiça plantonista, devendo ser encaminhado o 

referido documento a este Juízo acerca da realização. 2 – Após o referido 

prazo de 6 horas, deve o oficial de justiça se dirigir ao local do evento e 

certificar se os requeridos cumpriram ou não as determinações supra. 3 - 

Após a certidão do oficial de justiça ser juntada nos autos, deve o 

processo ser concluso para o juiz plantonista decidir em definitivo sobre a 

interdição do evento. 4 – No mais, este Juízo verifica que mesmo após a 

indicação das irregularidades pela equipe de vistoria do Corpo de 

Bombeiros, a liberação da arquibancada ao público ocorrido na data de 

ontem (05/07/2018) teria sido autorizado pelo “Coronel Arboes”. Sendo 

assim, INTIME-SE pessoalmente o “Coronel Arboes” a fim de que no prazo 

de 05 (cinco) dias esclareça os motivos que autorizou a liberação do 

evento ocorrido na “27ª EXPOVALE” no dia 05 de julho de 2018 (Id n. 

14036687 – página 8). 2 – Tratando-se a demanda em destaque a princípio 

de direitos indisponíveis, inviável a realização de audiência de conciliação, 

nos termos do art. 334, §4º, inciso II do CPC. 3 – CITEM-SE os réus, o 

Município de Água Boa/MT mediante remessa dos autos em carga para 

que, querendo, contestem os pedidos formulados no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015), 

bem como a entidade promovente para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente contestação, sob pena de revelia. 4 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

da autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a 

respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 6 - CUMPRA-SE com urgência o item 

“1” e “2” e "3" servindo-se esta como ofício/mandado, devendo o Oficial de 

Justiça de Plantão atentar-se para a indicação de horário e a certificação 

do descumprimento da medida. Água Boa/MT, 06 de julho de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 

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

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

resultado útil do processo. [2] Art. 144. A segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: V - polícias militares e corpos 

de bombeiros militares.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001419-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LOURIVALDO GONCALVES DA SILVA Diante da certidão retro, denotando 

o trânsito em julgado da sentença, determino que corrija-se o registro, a 

distribuição e autuação do presente feito, para constar no sistema 

PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. 

Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000991-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

EDMILSON BATISTA DA SILVA A parte recorrente não é beneficiária da 

justiça gratuita e, mesmo assim, ao apresentar o recurso, deixou de 

tempestivamente recolher as custas processuais. Assim, intime-o para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, recolher em dobro as custas recursais, nos 

termos do artigo 1.007, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob 

pena de deserção. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TORQUATO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001647-74.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO TORQUATO GUIMARAES Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição 

recursal, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve 

elucubração sobre o tema, para então determinar o que segue: A lei que 

regulamentava a concessão da assistência judiciária aos necessitados 

era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme 

disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 
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pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GARCIA SOLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001391-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCO GARCIA SOLER Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEME BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002002-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELAINE 

LEME BATISTA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas (ou 

certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISLHEI DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001698-85.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CRISLHEI 

DA SILVA FERREIRA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas 

(ou certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único 

da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que 

dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o 

prazo, com ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única, independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. 

Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001667-65.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

SERGIO GOLONI Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas (ou 

certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001624-31.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PEREIRA DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-21.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARCOS DUTICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8020006-21.2015.8.11.0021 REQUERENTE: 

OSVALDO MARCOS DUTICA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GALDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000156-95.2018.8.11.0021 REQUERENTE: VALDECI GALDINO DE SOUZA 

REQUERIDO: DETRAN Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta 

julgamento antecipado da lide eis que se trata de matéria exclusivamente 

de direito. Compulsando os autos verifico que a requerida foi regularmente 

citada e não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, caberá 

a requerida proceder com a exclusão do nome da parte autora como 

proprietário dos veículos em comento. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do processo 

com julgamento do mérito para o fim de CONDENAR a requerida em 

obrigação de fazer para efetuar a suspensão da exigibilidade de créditos 

tributários e não tributários com a exclusão do nome da parte autora como 

proprietário dos veículos/AUTOMÓVEL, a) marca/modelo. 

103303-FORD/ESCORT L (Nacional), ano fab./ano modelo. 1984/1984, cor 

predominante. BEGE, chassi. 9BFBXXLBABEC54438 (Normal), placa. 

GNF-1739, código do RENAVAM 262690586; veículo espécie/tipo. 

CAMIONETA, marca/modelo. b) 201602-GM/CHEVROLET C1404 (Nacional), 

ano fab./ano modelo. 1973/1973, cor predominante. AZUL, chassi. 

C144CBR35921P (Normal), placa. JXZ-3666, código do RENAVAM 

131162772; c) veículo espécie/tipo. AUTOMOVEL, marca/modelo. 

103204-FORD/DEL REY L (Nacional), ano fab./ano modelo. 1987/1987, cor 

predominante. DOURADA, chassi. 9BFCXXLC2HBE23634 (Normal), placa. 

KBL-6144, código do RENAVAM 111820227; veículo espécie/tipo. 

AUTOMOVEL, d) marca/modelo. 104999-GM/OPALA (Nacional), ano 

fab./ano modelo. 1976/1976, cor predominante. VERMELHA, chassi. 

5N87EFB132924 (Normal), placa. PR-1949, código do RENAVAM 

125358016. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 

de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 
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servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERNANDES ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001849-51.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUZIA FERNANDES ROBERTO 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante requereu a extinção da ação, conforme pedido de desistência 

lançada na certidão da movimentação Id. nº 12259262. Assim, 

desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 

Diante do acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c 

Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na 

movimentação Id. nº 12259262 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária a intimação das partes, 

vez que não há interesse recursal algum, já que a própria parte autora 

requereu a desistência em questão, e não há a necessidade, como já 

referido, de a parte ré manifestar-se pela concordância. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 29 de junho de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BUGUISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000487-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JORGE BUGUISKI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei.” Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). A 

reclamada arguiu preliminares em sua defesa, de modo que passo a 

apreciá-las. Sustenta incompetência do juizado cível para julgar a matéria, 

pois a desconstituição dos fatos demandaria perícia ou vistoria técnica. 

Tal preliminar não deve prosperar, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Afastadas as preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por 

JORGE BUGUISKI em face de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERSIA S.A, onde o reclamante alega, em síntese, que é residente na 

zona rural e que na data de 06.03.2018, por volta das 05:44hs houve uma 

queda de energia no imóvel, que permaneceu até a tarde do dia seguinte, 

ou seja, até por volta das 14hs do dia 07/03/2018. Aduz que a 

concessionária de energia elétrica manteve-se inerte mesmo após a 

solicitação de diversos pedidos de religação, permanecendo mais de 4 

(quatro) dias sem o fornecimento de energia e amargando diversos 

transtornos decorrentes da falta de energia, como perca de massas e 

demais produtos alimentícios, pugnando assim pela procedência da ação 

com a condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais e 

materiais que entende ter sofrido. No mérito, a reclamada impugnou os 

pedidos do reclamante, aduzindo pelo regular fornecimento de energia 

elétrica e que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços 

nos dias relatados pelo reclamante, além que essa não logrou êxito em 

comprovar requerimento administrativo com pedido de religação, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em falha na prestação de serviço de energia 

elétrica – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil e os documentos 

carreados aos autos são frágeis e insuficientes a fim de amparar a 

verossimilhança de suas alegações. Ademais, a reclamada trouxe aos 

autos relatório técnico comprovando que nas datas informadas à inicial, o 
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fornecimento de energia foi devidamente restabelecido dentro de prazo 

razoável, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Outrossim, não prospera a alegação de que tenha sofridos danos 

materiais em virtude dos fatos narrados, uma vez que as fotos 

colacionadas em sua exordial não comprovam com exatidão os prejuízos 

materiais sofridos. O ônus de comprovar os danos é da reclamante, nos 

termos do art. 373, I do Novo Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” 

Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou entendimento: 

"INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - CURTO OCORRIDO SUPOSTAMENTE OCORRIDO APÓS O 

CORTE - DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS - ÔNUS DA 

PROVA - INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO 

NEXO DE CAUSALIDADE - PROVA INSUFICIENTE - RECLAMAÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO. A objetividade que marca a 

responsabilização civil do fornecedor não dispensa o consumidor da 

prova do ato ilícito e do nexo de causalidade, ainda mais se sua narrativa 

soa, diante da prova trazida, completamente inverossímil". (RI 1849/2007, 

DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

25/09/2007, Publicado no DJE 27/09/2007)” Assim, tenho que o presente 

processo não demanda maiores explicações, posto que o autor não logrou 

êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo a 

improcedência de todos os pedidos medida de rigor a se impor na 

presente ação. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROPOSTAS PELA 

PARTE AUTORA, com a extinção do processo com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR WILPERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000506-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: GASPAR WILPERT 

REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA., AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente 

cumpre esclarecer que no tocante a ilegitimidade passiva arguida pela 

primeira reclamada, tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo portanto responder pelos prejuízos causados ao consumidor em 

decorrência da assunção de riscos da atividade. Outrossim, verifico que 

toda a tratativa, bem como os diversos documentos colacionados pela 

reclamante se deu em nome da primeira reclamada. Neste espeque a 

reclamada responde independentemente da existência de culpa pela 

reparação dos danos causados a seus consumidores, a teor do art. 14 do 

CDC. No tocante a preliminar de inépcia da inicial arguida pela segunda 

reclamada, a toda evidência, não prospera. Isto porque a peça de 

ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a compreensão 

dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da 

parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO em face de SUBMARINO S/A e AZUL LINHAS AÉREAS S/A, 

onde a parte autora alega em síntese que houve defeito na prestação do 

serviço por parte das requeridas, apontando que adquiriu passagem, e 

que mesmo solicitando desembolso não foi atendido, pugnando ao final 

pela procedência da ação a fim de receber indenização por danos 

materiais e morais que entende ter sofrido. Em sede de contestação, as 

requeridas impugnam os pedidos da inicial da parte reclamante e aduzem 

pela inexistência do dever de indenizar, uma vez que não houve qualquer 

falha na prestação dos serviços e sim, culpa exclusiva do consumidor ao 

não usufruir das passagens, requerendo assim a improcedência dos 

pedidos da inicial. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos examinar 

dentre as provas do caderno processual e argumentos a configuração do 

ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do dano. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. A parte autora comprova 

satisfatoriamente a aquisição do produto e o pedido de restituição. Certo 

também e inconteste que não usufruiu do serviço contratado. As 

requeridas, por sua vez, não trouxeram elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. Logo, 

existindo um lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de 

outros documentos que isentem a requerida, tenho que o defeito na 

prestação de serviço deve ser reparado. Referente aos danos materiais 

tem que uma vez confirmado o valor de R$ 638,00 (seiscentos e trinta e 

oito reais) este deve ser o parâmetro exato para fixar a reparação, uma 

vez que evidente o dever de devolução do valor adquirido. A devolução 

deve ser feita de forma simples e atualizada desde a época dos 

respectivos desembolsos. Sobre os danos morais, em vista do evidente 

defeito na prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo 

que devem ser procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, 

acessando especialmente a parte educativa e compensatória da natureza 

do dano moral. Nesse sentido, tem orientado nossa Egrégia Turma 

Recursal: “RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR – 

COBRANÇA REITERADA DA TAXA DE CANCELAMENTO – TENTATIVA DE 

SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO 

MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A parte recorrente não se desincumbiu do 

ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da 
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parte recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço, 

decorrente da cobrança reiterada da taxa de cancelamento e a inércia da 

recorrente ao deixar de atender as solicitações administrativas do 

recorrido.2. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato 

ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do 

Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.3. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito.5. No que concerne ao reembolso dos valores pagos pela parte 

recorrida, devida a restituição nos moldes determinados na sentença.6. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 23/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de: A) CONDENAR as empresas reclamadas a restituírem 

solidariamente a parte autora, na forma simples, o valor de R$ 638,00 

(seiscentos e trinta e oito reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 do CC); B) CONDENAR as 

empresas reclamadas ao pagamento solidário de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de junho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001916-16.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDILEUZA OLIVEIRA DE 

ARAGAO TATTO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por EDILEUZA OLIVEIRA 

DE ARAGAO TATTO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo 

categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 
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o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente EDILEUZA 

OLIVEIRA DE ARAGAO TATTO no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 20 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001917-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EUNICE RAFAEL OLIVEIRA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por EUNICE RAFAEL 

OLIVEIRA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 
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localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou a autora efetuando o pagamento, 

não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa exigência 

indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, importante dar 

relevo que também não prospera a alegação por parte da Requerida sobre 

a juntada de comprovantes de pagamento como requisito fundamental a 

fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a devolução dos 

valores, pois da mesma forma, restou claro no entendimento deste 

julgador que a parte autora efetuou o pagamento induzida a erro 

acreditando estar disposto no contrato a cláusula referente a entrada dos 

5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que tange a taxa de 

corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ entendeu ser válida. 

Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e transparência na 

previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 190 de 585



como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente EUNICE 

RAFAEL OLIVEIRA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 20 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001950-88.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ADRIANA GONZALES SOUSA, 

A. GONZALES SOUSA - ME REQUERIDO: KEILA CRISTINA GUARATO & 

CIA LTDA - ME, WOLNEY MUSSALAN FERREIRA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela se aplica o artigo 

355, I do CPC, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C ANULAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO DE 

PROTESTO proposta por ADRIANA GONZALES SOUSA em face de KEILA 

CRISTINA GUARATO E CIA LTDA ME e WOLNEY MUSSALAN FERREIRA. 

Da petição inicial, vê-se que a causa de pedir resulta da alegação de que 

a autora teve seu acordo frustrado pela requerida, que consiste na 

contratação para confecção de 20 (vinte) mesas em MDF para a 

realização de um evento, entretanto, não foram entregues dentro do prazo 

pactuado. Aduz que um dia antes do evento, a requerida entregou os 

móveis no local do evento, momento que constatou que as mesas não 

estavam com a envergadura padrão e inviabilizando sua utilização, 

asseverando ainda terem sido confeccionadas fora do padrão de 

qualidade exigido, razão pela qual pugna pela rescisão do contrato, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido. Em sede de 

contestação, a empresa requerida aduz, em apertada síntese, que as 

mesas foram entregues dentro do prazo estipulado em contrato, bem 

como fabricadas dentro dos padrões estabelecidos e normas de 

segurança brasileiras, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos 

da inicial e procedência de pedido contraposto pela validade do contrato e 

exigibilidade dos títulos. Já o segundo requerido aduz que não participou 

das negociações, pois somente adquiriu os títulos da empresa requerida e 

assim passou apenas a efetuar a cobrança de maneira normal perante a 

parte autora, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Pois bem. 

A ação deve ser julgada improcedente, senão vejamos. Verifico que o 

cerne da questão gira em torno do descontentamento da parte autora pela 

insatisfação com as mesas que foram confeccionadas para a realização 

de um evento. Entretanto, verifico por meio de toda documentação que 

acompanha a presente que a requerida cumpriu com todas as exigências 

estipuladas em contrato. Verifico ainda que por mera liberalidade e a 

pedido da requerente, a primeira requerida entregou os materiais antes do 

prazo estipulado em contrato, ou seja, antes do prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias. Portanto, não prospera alegar desconhecimento quanto ao 

seu próprio pedido para que fossem entregues antes do prazo final 

pactuado, uma vez que tinha plena ciência que o prazo para confecção e 

entrega era exíguo demais a ponto de serem entregues em perfeito estado 

até a data do evento Ademais, a testemunha arrolada pela defesa da 

primeira requerida foi categórica em afirmar que a parte autora tinha plena 

consciência do processo de fabricação e da qualidade dos materiais que 

seriam utilizados e mesmo assim optou por realizar a contratação, não 

fazendo sentido alegar insatisfação após efetuar os pedidos. Assim, 

tenho que o presente processo não demanda maiores explicações, posto 

que restou devidamente comprovado no entendimento deste juízo que a 

autora tinha plena capacidade de discernimento em optar para realizar a 

contratação das mesas mesmo sabendo dos padrões que seriam 

utilizados, bem como do prazo que seriam confeccionados e entregues. 

Nesse sentido: “TJ-AL - Ação Rescisória AR 00068234220128020000 AL 

0006823-42.2012.8.02.0000 (TJ-AL) Data de publicação: 20/01/2014 

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APONTADO ERRO 

DE FATO POR INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, 

QUE DIZEM RESPEITO À OCORRÊNCIA DO EVENTO. INEXISTÊNCIA, NO 

CASO EM APREÇO. SENTENÇA QUE NÃO DESCONSIDEROU O EPISÓDIO 

APONTADO NA EXORDIAL, NO ENTANTO, ENTENDEU POR NÃO 

CONFIGURADA A CULPA DO RÉU A ENSEJAR SUA 

RESPONSABILIZAÇÃO. MERA INSATISFAÇÃO DA AUTORA COM O 

RESULTADO DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. À UNANIMIDADE 

DE VOTOS” No tocante ao dano moral, os fatos narrados a exordial não 

caracterizam necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos 

quais o ser humano tem capacidade de passar sem implicações na sua 

saúde psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho: “Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições angústia e desequilíbrio em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de banalizar o dano moral, 
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ensejando ações judiciais em busca da indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos.” De mais a mais, esses dissabores não devem ser 

supervalorizados, sob pena de menosprezar-se o instituto da lesão moral, 

tão caro ao ordenamento jurídico. Nesse diapasão, tenho que a autora não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desta feita, a meu 

ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, 

bem como a autora não comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo de 

cunho extrapatrimonial, fato este que afasta a ocorrência de dano moral. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto pela 

parte requerida, entendo que merece acolhimento, uma vez que a mera 

insatisfação com o resultado da confecção das mesas não exime a parte 

autora de não adimplir com o restante dos valores pactuados. Assim, com 

base nas informações e demais documentos constantes dos autos, tais 

valores perfazem o total de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), 

devidamente atualizados. No tocante ao dano moral, tenho que não 

merece acolhimento, uma vez que não demonstrou qualquer ocorrência 

externa que tenha infligido em abalo psíquico suficientes a fim de amparar 

a pretendida indenização. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais 

que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA 

e PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS PELA PARTE 

REQUERIDA, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o 

fim de CONDENAR a parte autora ADRIANA GONZALES SOUSA ao 

pagamento do valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) a 

requerida KEILA CRISTINA GUARATO & CIA LTDA - ME, que deverão ser 

corrigidos pelo INPC desde a data dos vencimentos e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 20 de Junho de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001953-43.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DENILSON AUGUSTO DE 

CARVALHO REQUERIDO: ANTONIO GOMES NETO JUNIOR Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da economia 

processual e celeridade versados no art. 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente 

rejeito as preliminares aventadas pela defesa do requerido no tocante a 

inépcia da inicial, uma vez que se confundem com o mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por DENILSON AUGUSTO DE CARVALHO 

em face de ANTONIO GOMES NETO JUNIOR, onde a causa de pedir 

resulta da alegação de que o autor sofreu diversos prejuízos materiais por 

atitude do requerido, uma vez que havia feito com este uma parceria no 

tocante a realização de fretes utilizando caminhão de sua propriedade e o 

mesmo não efetuou os cuidados necessários para conservação do 

veículo. Aduz que a respectiva sociedade fora pactuado de maneira 

verbal, no sentido que os valores dos fretes seriam de 70% (setenta) por 

cento para o mesmo e 30% (trinta) por cento para o requerido, 

asseverando ainda que não recebia os valores pelos fretes recebidos 

pelo requerido, motivando a propositura da presente ação. Em sede de 

contestação, o requerido aduz que jamais efetuou qualquer acordo verbal 

com o requerente no tocante ao sistema de parceria, mas que tão somente 

procurou o mesmo pois estava desempregado, sendo contratado pelo 

autor para trabalhar no percentual de 12% (doze) por cento dos valores 

dos fretes. Assevera que sofreu diversos prejuízos materiais pois arcou 

diversas vezes com conserto do caminhão, uma vez que por negligencia 

do requerente o caminhão vivia apresentando defeitos, bem como não 

recebeu a contraprestação pela parte requerente, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial e procedência dos pedidos a título 

contraposto. Pois bem. Compulsando os autos, bem como os documentos 

que o instruem, verifico que o direito não milita em favor do requerente. 

Isto porque as provas juntadas a inicial foram insuficientes a fim de 

comprovar o aludido, bem como as testemunhas arroladas por ambas as 

partes foram categóricas em afirmar que desconheciam por completo a 

forma de negociação entre as partes, uma vez que não presenciaram o 

acordo verbal pactuado. Assim, tenho que o presente processo não 

demanda maiores explicações, posto que o autor não logrou êxito em 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que os reparos 

com conserto e manutenção do veículo devem correr por responsabilidade 

única do proprietário do veículo. Tal ônus lhe pertence, nos termos do art. 

373, I do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Assim, não se 

vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos imprescindíveis 

a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado (art. 186, do CC), 

incumbência do Requerente. É o que orienta VICENTE GRECO FILHO, 

quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles que, se 

provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO No que refere-se ao pedido de indenização por 

danos morais contrapostos pelo requerido, entendo que não merece 

acolhimento, uma vez que não comprovou qualquer repercussão externa 

devido aos acontecimentos narrados que tenham infligido em abalo 

psíquicos suficientes a fim de amparar a pretendida indenização. No que 

tange ao lucros cessantes, da mesma forma tenho que não merece 

amparo, pois o mesmo deveria apresentar provas irrefutáveis de suas 

alegações, nesse sentido, o que não ocorreu. Assevera-se que, os lucros 

cessantes e emergentes devem ser devidamente comprovados; a mera 

possibilidade de ganho não é suficiente para dar ensejo a indenização; 

necessário, como alhures referido, que seja comprovado o não aferimento 

de ganhos, o conjunto probatório dos autos, portanto, não é suficiente 
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para provar efetivamente o prejuízo sofrido pelo requerido. Vejamos: 

“INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - 

COMPROVAÇÃO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - AUTOR. A condenação 

ao ressarcimento de danos materiais só pode ser feita na medida exata da 

sua comprovação, inclusive quanto a sua extensão, pois não são eles 

presumíveis. Os lucros cessantes, hipótese de danos materiais, precisam 

ser cabalmente demonstrados para fins de reparação, incumbindo àquele 

que os alega comprová-los de modo inequívoco.(Processo: 

100240822841670011 MG 1.0024.08.228416-7/001(1); Relator(a):JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA;Julgamento: 23/02/2010, Publicação:22/03/2010)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS CONTRAPOSTOS PELO REQUERIDO, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 20 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)
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LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001957-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SERGIO ALVES RODRIGUES 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por SERGIO ALVES 

RODRIGUES em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou o autor efetuando o pagamento no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 
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1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente SERGIO 

ALVES RODRIGUES no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.250,00 

(um mil duzentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 20 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001958-65.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WELLITON OLIVEIRA DA LUZ 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por WELLITON OLIVEIRA 

DA LUZ em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 
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devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou o autor efetuando o pagamento no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 
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pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente WELLITON 

OLIVEIRA DA LUZ no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 20 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001959-50.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA LUCIA CONCEICAO DA 

SILVEIRA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por MARIA LUCIA 

CONCEICAO DA SILVEIRA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a 

parte requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um 

Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de 

entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou o autor efetuando o pagamento no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 
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indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente MARIA 

LUCIA CONCEICAO DA SILVEIRA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a 

empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os 

valores de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 20 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000306-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DEUSENI SILVERIO DA SILVA 

DOS SANTOS CARDOSO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por DEUSENI SILVERIO 

DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO em face de NOROESTE IMÓVEIS 

LTDA, onde a parte requerente narra, em síntese, que adquiriu da 

empresa requerida um Lote de terra localizado no Loteamento Jardim 

Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor 

total do terreno e assinando no ato o respectivo contrato de adesão de 

compra e venda. Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, 

analisou o referido contrato e notou que a requerida não havia efetuado o 

abatimento do valor de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, 

empresa responsável pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar 

as devidas alterações no contrato e passar a constar o valor pago de 

entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, assevera que tomou 

conhecimento que a respectiva empresa ora demandada teve seus bens 

bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem de Dinheiro, bem como teve 

decretada a prisão de todos os envolvidos, motivo pela qual busca pela 
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condenação da requerida em ressarcimento dos valores pagos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. No mérito, a Requerida confirma a existência da relação contratual, 

aduzindo, em apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título 

de sinal sobre o imóvel, uma vez que o preço e condições de 

financiamento estavam devidamente detalhadas no respectivo contrato, 

bem como pela inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente 

urge salientar que no caso em tela a relação existente entre as partes é a 

de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de 

propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados sob a 

égide da Lei 8.078/90. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobrança 

indevida de valores – a parte Requerente não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Requerente de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Requerente não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Requerida a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a parte Requerente logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, colacionando documentos como 

proposta de compra de terreno e recibos de pagamento, além das 

testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram todas as alegações de 

sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma 

estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de 

valores para aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não 

prospera a alegação de que “não há nos autos a presença de prova 

escrita ou equivalente, que comprove, de forma inequívoca, na forma de 

recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer outros indícios que 

indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no ato da compra do 

imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, ao ouvir as 

testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo categóricas 

em afirmar que presenciou a autora efetuando o pagamento no valor de 

5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para dúvidas 

quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. 

Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a alegação por 

parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como 

requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre 

a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 
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enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente DEUSENI 

SILVERIO DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, 

em dobro, os valores de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de 

Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000307-61.2018.8.11.0021 REQUERENTE: INALVA OLIVEIRA SANTOS 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por INALVA OLIVEIRA 

SANTOS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo 

categóricas em afirmar que presenciou a autora efetuando o pagamento 

no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem 

para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 
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indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente INALVA 

OLIVEIRA SANTOS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001342-90.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA SANTANA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por MARIA SANTANA 

PEREIRA DA SILVA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 
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pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao analisar o documento intitulado como “proposta de compra de terreno”, 

que a parte autora efetuou o desembolso do valor informado a inicial, não 

restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida 

e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo 

que também não prospera a alegação por parte da Requerida sobre a 

juntada de comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim 

de amparar a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, 

pois da mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a 

parte autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar 

disposto no contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por 

cento) do valor do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso 

destacar, contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver 

a necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.750,00 (um mil setecentos 

e cinquenta reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 
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V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente MARIA 

SANTANA PEREIRA DA SILVA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001342-90.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA SANTANA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por MARIA SANTANA 

PEREIRA DA SILVA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao analisar o documento intitulado como “proposta de compra de terreno”, 

que a parte autora efetuou o desembolso do valor informado a inicial, não 

restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida 

e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo 

que também não prospera a alegação por parte da Requerida sobre a 

juntada de comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim 

de amparar a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, 

pois da mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a 

parte autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar 

disposto no contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por 

cento) do valor do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso 

destacar, contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver 

a necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 
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imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.750,00 (um mil setecentos 

e cinquenta reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente MARIA 

SANTANA PEREIRA DA SILVA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001343-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CRISTIANE FERREIRA DA LUZ 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por CRISTIANE 

FERREIRA DA LUZ em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 
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de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao analisar o documento intitulado como “proposta de compra de 

terreno”, que a parte autora efetuou o desembolso do valor informado a 

inicial, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 
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a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente CRISTIANE 

FERREIRA DA LUZ no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001344-60.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DARCIO WELVES PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por DARCIO WELVES 

PEREIRA DOS SANTOS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a 

parte requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um 

Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de 

entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como contrato de compra e venda, além das 

testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram todas as alegações de 

sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma 

estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de 

valores para aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não 

prospera a alegação de que “não há nos autos a presença de prova 

escrita ou equivalente, que comprove, de forma inequívoca, na forma de 

recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer outros indícios que 

indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no ato da compra do 

imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, ao ouvir a 

testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo categórica em 

afirmar que presenciou o autor efetuando o pagamento no valor informado 

a inicial, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 
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sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente DARCIO 

WELVES PEREIRA DOS SANTOS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a 

empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os 

valores de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001762-95.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DOUGLAS TEIXEIRA SILVA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 
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INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por DOUGLAS TEIXEIRA 

SILVA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como contrato de compra e venda, além das 

testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram todas as alegações de 

sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma 

estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de 

valores para aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não 

prospera a alegação de que “não há nos autos a presença de prova 

escrita ou equivalente, que comprove, de forma inequívoca, na forma de 

recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer outros indícios que 

indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no ato da compra do 

imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, ao ouvir as 

testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo categóricas 

em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% 

do valor total do terreno, não restando qualquer margem para dúvidas 

quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. 

Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a alegação por 

parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como 

requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre 

a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 
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motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente DOUGLAS 

TEIXEIRA SILVA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001984-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDIMAR CORREIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por EDIMAR CORREIA 

DOS SANTOS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas 

sendo categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 

margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 
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do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente EDIMAR 

CORREIA DOS SANTOS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por VALCILEY XAVIER 

DO PRADO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas 

sendo categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 

margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 

do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 
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regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente VALCILEY 

XAVIER DO PRADO no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001986-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVANI LUIZA DE CAMPOS 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por IVANI LUIZA DE 

CAMPOS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas 

sendo categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 

margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 
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comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 

do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que 

foram cobrados indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser 

restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A 

omissão por parte da empresa em informar corretamente e de forma clara 

ao consumidor faz com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo 

assim um dos princípios norteadores da relação de consumo que é a 

transparência, bem como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que 

diz: “ Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 

assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente IVANI 

LUIZA DE CAMPOS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001987-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ZILMA FERREIRA DE BRITO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ZILMA FERREIRA DE 

BRITO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas 

sendo categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 

margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 

do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 
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causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente ZILMA 

FERREIRA DE BRITO no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001987-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ZILMA FERREIRA DE BRITO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ZILMA FERREIRA DE 

BRITO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas 

sendo categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 
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margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 

do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente ZILMA 

FERREIRA DE BRITO no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001988-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELSON MARTINS FABIANO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ELSON MARTINS 

FABIANO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou o autor efetuando o pagamento no 

valor informado a inicial, não restando qualquer margem para dúvidas 

quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. 

Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a alegação por 

parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como 

requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre 

a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 
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entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente ELSON 

MARTINS FABIANO no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.250,00 

(um mil duzentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001990-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WENDERSON AGUIAR ALVES 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por WENDERSON 

AGUIAR ALVES em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 
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juízo, ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou o autor efetuando o pagamento no 

valor informado a inicial, não restando qualquer margem para dúvidas 

quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. 

Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a alegação por 

parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como 

requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre 

a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente 

WENDERSON AGUIAR ALVES no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001999-32.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDIMAR OLIVEIRA SANTOS 

MANSO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por EDIMAR OLIVEIRA 

SANTOS MANSO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou a autora efetuando o pagamento no 

valor informado a inicial, não restando qualquer margem para dúvidas 

quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. 

Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a alegação por 

parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como 

requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre 

a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 219 de 585



honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente EDIMAR 

OLIVEIRA SANTOS MANSO no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Junho de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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LEONARDO MIRANDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000228-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: LEONARDO MIRANDA FERREIRA, EMPORIO SANTA 

GULA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

economia processual e celeridade elencados no art. 2º da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em que a requerente busca a 

condenação dos requeridos a pagarem a quantia de R$ 820,00 (oitocentos 

e vinte reais) referentes a título de indenização por danos materiais 

decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido em 07/02/2017 por volta 

das 16:30 horas. Assevera que trafegava na Avenida Araguaia no 

sentido do Bairro LC para o centro, quando deu seta para virar para a 

esquerda no cruzamento com a rua 04 a fim de fazer o retorno na mesma 

avenida, quando foi abalroado pelo condutor do veículo do requerido, 

motivando a propositura da presente ação. No mérito, o requerido confirma 

a existência do sinistro, aduzindo em apertada síntese que os fatos não 

se deram da forma como afirma a parte autora, mas que foi por 

imprudência do próprio requerente ao efetuar conversão ilegal para a 

esquerda. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a narrativa 

fática do acidente trazida pelo Requerente encontra respaldo no Boletim 

de Ocorrência n. 2017.45366, lavrado pela PM minutos após a ocorrência 

do fato, que traz no seu item “histórico”, informações que a GUPM estava 

em ronda quando deparou-se com um acidente na avenida Araguaia, 

esquina com a rua 04, onde duas motocicletas tinham se envolvido em 

acidente, uma vez que estavam na mesma direção cada um em uma faixa 

da avenida, quando o condutor do V1 estava na pista da direita e sem 

observar adentrou na via da esquerda, abalroando assim o V2 na lateral 

direita. Por sua vez, o Requerido não trouxe qualquer elemento a fim de 

modificar os direitos da parte autora, discorrendo de forma absolutamente 

genérica e sem trazer à baila qualquer comprovação de suas alegações, 

conforme preceitua o art. 373, inciso II do NCPC. No cotejo de ambas as 

provas apresentadas pelas partes, conclui-se, com base nas regras de 

experiência, amparadas pelo artigo 335 do Código de Processo Civil, que a 

culpa pelo sinistro é do Requerido, uma vez que não observou os deveres 

de cuidado e assim efetuou conversão ilegal a esquerda, resultando no 

acidente entre as partes. Como consabido, o dever de indenizar decorre 

da violação do dever de cuidado, imposto a todos os condutores de 

veículos automotores, aos quais se estabelecem regras, cuja 

desobediência generalizada e não coibida provocaria o caos. Dessa 

forma, conforme inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil, cumpre 

o Requerido o dever de indenizar, uma vez que, com sua ação imprudente, 

violou direito e causou danos ao Requerente, resultando em ato ilícito. 

Assim, tendo que o presente processo não demanda maiores explicações, 

posto que restou incontroverso a ocorrência do sinistro e a 

responsabilidade do requerido em arcar com os custos materiais para 

reparos na motocicleta do requerente. Nesse sentido, nossa Egrégia 

Turma Recursal cível firmou entendimento: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPROVAÇÃO DA CULPA DO 

RECORRENTE - COMPROVAÇÃO PELA ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE 

COLISÃO E PROVAS PRODUZIDAS - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO 

APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - REVELIA 

DECRETADA - SENTENÇA MANTIDA - SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 

respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo 

analisou a responsabilidade civil, distribuiu corretamente o ônus da prova 

e, ao final, quantificou razoavelmente os danos materiais fixados. Restou 

comprovado pelas circunstâncias do fato e provas produzidas a culpa do 

recorrente no acidente de trânsito. Todas as questões foram bem 

analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, 

a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a 

fazer parte integrante desse voto. Sem condenação da parte Recorrente 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios. (RI 1107/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 
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Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)” DISPOSITIVO Ante 

o exposto e por tudo mais que consta dos autos, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL 

DA PARTE AUTORA, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a parte requerida EMPORIO SANTA GULA 

a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 820,00 

(oitocentos e vinte reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do efetivo prejuízo a acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001345-45.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE VERISSIMO DA SILVA 

NETO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante requereu a extinção da ação, 

conforme pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. 

nº 12392752. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 12392752 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de junho de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001335-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JANAINA RIBEIRO CARDOSO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por JANAINA RIBEIRO 

CARDOSO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como compromisso de compra de imóvel urbano 

que corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era ônus da 

empresa Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, 

que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição 

do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não 

há nos autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, 

de forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 
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juízo que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do 

valor total do terreno, não restando qualquer margem para dúvidas quanto 

a essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. 

Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a alegação por 

parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como 

requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre 

a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente JANAINA 

RIBEIRO CARDOSO no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.750,00 

(um mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001582-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ILTON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ILTON PEREIRA DA 

SILVA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, sendo confirmado também pela testemunha arrolada pela 

autora, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

4.752,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais), que foram 

cobrados indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser 

restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A 

omissão por parte da empresa em informar corretamente e de forma clara 

ao consumidor faz com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo 

assim um dos princípios norteadores da relação de consumo que é a 

transparência, bem como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que 

diz: “ Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 

assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
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honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente ILTON 

PEREIRA DA SILVA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 4.752,00 

(quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001583-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MAGDA PRADO DE SOUZA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por MAGDA PRADO DE 

SOUZA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 
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presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, sendo confirmado também pela testemunha arrolada pela 

parte autora, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente MAGDA 

PRADO DE SOUZA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001583-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MAGDA PRADO DE SOUZA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por MAGDA PRADO DE 

SOUZA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, sendo confirmado também pela testemunha arrolada pela 

parte autora, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 
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empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente MAGDA 

PRADO DE SOUZA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001587-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ROBERTO PRADO DE SOUZA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ROBERTO PRADO 

DE SOUZA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 
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contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, sendo confirmado também pela testemunha arrolada pela 

parte autora, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente ROBERTO 

PRADO DE SOUZA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001711-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VALDENI FERNANDES DE 

MOURA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por VALDENI 

FERNANDES DE MOURA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a 

parte requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um 

Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de 

entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, sendo confirmado também pela testemunha arrolada pela 

parte autora, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 
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da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente VALDENI 

FERNANDES DE MOURA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001712-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VICENTE DE PAULA ROSSI 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por VICENTE DE PAULA 

ROSSI em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 
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logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, sendo confirmado também pela testemunha arrolada pela 

parte autora, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente VICENTE 

DE PAULA ROSSI no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.400,00 

(um mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 

a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 

a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 
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Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001712-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VICENTE DE PAULA ROSSI 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por VICENTE DE PAULA 

ROSSI em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, sendo confirmado também pela testemunha arrolada pela 

parte autora, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 
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aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente VICENTE 

DE PAULA ROSSI no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.400,00 

(um mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 

a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 

a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001713-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GLEICIANE DA SILVA CUNHA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por GLEICIANE DA 

SILVA CUNHA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 
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inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, sendo confirmado também pela testemunha arrolada pela 

parte autora, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente GLEICIANE 

DA SILVA CUNHA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 234 de 585



de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA CONCEICAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001714-39.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCILENE DA CONCEICAO 

ALVES REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por LUCILENE DA 

CONCEICAO ALVES em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a 

essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 
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submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente LUCILENE 

DA CONCEICAO ALVES no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA CONCEICAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)
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NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001714-39.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCILENE DA CONCEICAO 

ALVES REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por LUCILENE DA 

CONCEICAO ALVES em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 
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em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a 

essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente LUCILENE 

DA CONCEICAO ALVES no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 
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presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)
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LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001725-68.2017.8.11.0021 REQUERENTE: OLINDA PINTO DE LIMA 

PEREIRA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A Requerida 

arguiu preliminar, de modo que passo a apreciá-la. Sustenta pela carência 

de ação por falta de litisconsorte ativo necessário, uma vez que a 

presente lide versa sobre direito real imobiliário, sendo necessário a 

presença do companheiro/cônjuge do Requerente para demandar em 

juízo, visto que se qualificou nos autos como casado. Verifico que tal 

preliminar não merece acolhimento, posto que a natureza da presente 

ação trata-se de revisional de contrato de compra e venda de imóvel, 

circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou companheiros não 

caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso porque a relação 

estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, não se tratando, 

consequentemente, de ação fundada em direito real, circunstância que, 

por si só, afasta a aplicação do artigo 73, caput, do NCPC. Nesse sentido: 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

INCLUSÃO DE CO-ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. Cuidando-se de ação revisional de 

contrato de promessa de compra e venda e indenização por danos morais 

e materiais, a circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou 

companheiros não caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso 

porque a relação estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, 

não se tratando, consequentemente, de ação fundada em direito real, 

circunstância que, por si só, afasta a aplicação do artigo 10, caput, do 

CPC. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 

Nº 70059159152, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 05/06/2014). TJ-RS - Agravo 

de Instrumento AI 70059159152 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 

09/07/2014” Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por 

OLINDA PINTO DE LIMA PEREIRA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, 

onde a parte requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa 

requerida um Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, 

pagando de entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do 

terreno e assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e 

venda. Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o 

referido contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento 

do valor de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa 

responsável pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas 

alterações no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem 

no entanto lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a 

respectiva empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela 

Justiça Federal por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a 

prisão de todos os envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação 

da requerida em ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização 

por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No 

mérito, a Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, 

em apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal 

sobre o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento 

estavam devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a autora não logrou êxito 

em comprovar a verossimilhança de suas alegações, pois não trouxe 

sequer uma testemunha que tenha presenciado os fatos, notadamente 

com relação aos valores despendidos a título de entrada, uma vez que o 

único documento encartado a inicial não consta qualquer valor dado a 

título de entrada. Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. Diante 

do contexto fático que se apresenta os autos, verifica-se a 

impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente e justa sem que se 

verifique o nexo de causalidade; entendo que em casos como estes, só 

se admite um juízo condenatório quando a prova da conduta culposa seja 

inequívoca; o que só seria possível com apresentação de testemunhas, já 

que inexistem recibos ou comprovantes de pagamento das parcelas 

anexado aos autos constando os valores pleiteados a inicial. Assim, não 

se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 
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compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) 

N e s s e  s e n t i d o :  “ T J - D F  -  0 7 1 2 5 5 9 0 6 2 0 1 5 8 0 7 0 0 1 6  

0712559-06.2015.8.07.0016 (TJ-DF) Data de publicação: 25/10/2016 

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 

DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Impossível a 

admissão de documentos produzidos e juntados aos autos com o nítido 

propósito de se suprir a preclusão operada pelo comportamento da própria 

parte autora. Apresentados documentos preexistentes apenas em sede 

recursal, em especial o comprovante de pagamento da comissão de 

corretagem no bojo do Recurso Inominado, deve a parte sujeitar-se aos 

efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa 

disposição normativa do artigo 223 do NCPC , motivo pelo qual não 

conheço dos documentos apresentados com a peça recursal. II. Conforme 

dispõe o artigo 373 , I , do Novo Código de Processo Civil , ?o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.? No 

caso concreto, o autor não demonstrou nos autos o efetivo desembolso 

do valor a título de comissão de corretagem para que se pudesse abrir o 

debate de possível ressarcimento. III. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida. Condeno a recorrente nas custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, contudo suspendo o seu 

pagamento na forma do art. 98 , § 3º , do NCPC . IV. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099 /95” DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a título 

de danos morais, verifico que o cerne da questão gira em torno do 

descontentamento da autora sobre a desvalorização do imóvel 

decorrentes de serem objetos de investigação criminal, estando 

pendentes de decisão judicial. Entretanto, não trouxe aos autos qualquer 

comprovação neste sentido. Tal ônus lhe pertence, nos termos do art. 

373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Desta feita, tenho que 

não houve qualquer lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como o requerente não comprovou que tenha sofrido 

qualquer prejuízo de cunho personalíssimo, fato este que afasta a 

ocorrência de dano moral. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais 

que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE REQUERENTE e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

com a extinção do processo com julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001728-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELOIDE DIAS DA CONCEICAO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A Requerida arguiu 

preliminar, de modo que passo a apreciá-la. Sustenta pela carência de 

ação por falta de litisconsorte ativo necessário, uma vez que a presente 

lide versa sobre direito real imobiliário, sendo necessário a presença do 

companheiro/cônjuge do Requerente para demandar em juízo, visto que se 

qualificou nos autos como casado. Verifico que tal preliminar não merece 

acolhimento, posto que a natureza da presente ação trata-se de revisional 

de contrato de compra e venda de imóvel, circunstância de os adquirentes 

serem cônjuges ou companheiros não caracteriza litisconsórcio ativo 

necessário. E isso porque a relação estabelecida entre as partes é de 

natureza obrigacional, não se tratando, consequentemente, de ação 

fundada em direito real, circunstância que, por si só, afasta a aplicação do 

artigo 73, caput, do NCPC. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCLUSÃO DE 

CO-ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO 

ATIVO NECESSÁRIO. Cuidando-se de ação revisional de contrato de 

promessa de compra e venda e indenização por danos morais e materiais, 

a circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou companheiros não 

caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso porque a relação 

estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, não se tratando, 

consequentemente, de ação fundada em direito real, circunstância que, 

por si só, afasta a aplicação do artigo 10, caput, do CPC. Agravo de 

instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 

70059159152, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 05/06/2014). TJ-RS - Agravo 

de Instrumento AI 70059159152 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 

09/07/2014” Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por 

ELOIDE DIAS DA CONCEICAO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, 

onde a parte requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa 

requerida um Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, 

pagando de entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do 

terreno e assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e 

venda. Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o 

referido contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento 

do valor de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa 

responsável pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas 

alterações no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem 

no entanto lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a 

respectiva empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela 

Justiça Federal por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a 

prisão de todos os envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação 

da requerida em ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização 

por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No 

mérito, a Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, 

em apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal 

sobre o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento 

estavam devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 
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fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno, bem 

como recibo constando o valor dado de entrada que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo 

que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor 

total do terreno, sendo confirmado também pela testemunha arrolada pela 

autora, não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa 

exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

4.752,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais), que foram 

cobrados indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser 

restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A 

omissão por parte da empresa em informar corretamente e de forma clara 

ao consumidor faz com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo 

assim um dos princípios norteadores da relação de consumo que é a 

transparência, bem como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que 

diz: “ Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 

assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente ELOIDE 

DIAS DA CONCEICAO no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 
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CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 4.752,00 

(quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001736-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA JOSE RIBEIRO DE 

SIQUEIRA FERNANDES GOMES REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por 

MARIA JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA FERNANDES GOMES em face de 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente narra, em síntese, 

que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado no 

Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o respectivo 

contrato de adesão de compra e venda. Aduz que posteriormente ao 

chegar em sua casa, analisou o referido contrato e notou que a requerida 

não havia efetuado o abatimento do valor de entrada. Assim, procurou a 

Imobiliária Água Boa, empresa responsável pela vendas dos lotes, para 

que pudesse realizar as devidas alterações no contrato e passar a 

constar o valor pago de entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, 

assevera que tomou conhecimento que a respectiva empresa ora 

demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem 

de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os envolvidos, 

motivo pela qual busca pela condenação da requerida em ressarcimento 

dos valores pagos, bem como indenização por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a Requerida confirma a 

existência da relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que 

jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre o imóvel, uma vez que 

o preço e condições de financiamento estavam devidamente detalhadas 

no respectivo contrato, bem como pela inexistência do dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação existente 

entre as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote 

de terra de propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados 

sob a égide da Lei 8.078/90. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobrança 

indevida de valores – a parte Requerente não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Requerente de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Requerente não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Requerida a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a parte Requerente logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, colacionando documentos como 

proposta de compra de terreno, bem como recibo constando o valor dado 

de entrada que corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era 

ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de 

dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de valores para 

aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação 

de que “não há nos autos a presença de prova escrita ou equivalente, que 

comprove, de forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, 

demonstrativo ou quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à 

título de entrada ou sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no 

entendimento deste juízo que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, sendo confirmado também pela 

testemunha arrolada pela autora, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 
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informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente MARIA 

JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA FERNANDES GOMES no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, 

em dobro, os valores de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de 

Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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1001736-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA JOSE RIBEIRO DE 

SIQUEIRA FERNANDES GOMES REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por 

MARIA JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA FERNANDES GOMES em face de 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente narra, em síntese, 

que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado no 

Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o respectivo 

contrato de adesão de compra e venda. Aduz que posteriormente ao 

chegar em sua casa, analisou o referido contrato e notou que a requerida 

não havia efetuado o abatimento do valor de entrada. Assim, procurou a 

Imobiliária Água Boa, empresa responsável pela vendas dos lotes, para 

que pudesse realizar as devidas alterações no contrato e passar a 

constar o valor pago de entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, 

assevera que tomou conhecimento que a respectiva empresa ora 

demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem 

de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os envolvidos, 

motivo pela qual busca pela condenação da requerida em ressarcimento 

dos valores pagos, bem como indenização por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a Requerida confirma a 

existência da relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que 

jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre o imóvel, uma vez que 

o preço e condições de financiamento estavam devidamente detalhadas 

no respectivo contrato, bem como pela inexistência do dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação existente 

entre as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote 

de terra de propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados 

sob a égide da Lei 8.078/90. Resta clarividente dos autos a situação de 
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vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobrança 

indevida de valores – a parte Requerente não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Requerente de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Requerente não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Requerida a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a parte Requerente logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, colacionando documentos como 

proposta de compra de terreno, bem como recibo constando o valor dado 

de entrada que corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era 

ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de 

dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de valores para 

aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação 

de que “não há nos autos a presença de prova escrita ou equivalente, que 

comprove, de forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, 

demonstrativo ou quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à 

título de entrada ou sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no 

entendimento deste juízo que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, sendo confirmado também pela 

testemunha arrolada pela autora, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 
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do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente MARIA 

JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA FERNANDES GOMES no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, 

em dobro, os valores de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de 

Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELICE FERNANDES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001737-82.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELICE FERNANDES GOMES 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ELICE FERNANDES 

GOMES em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como contrato constando assinaturas de 

ambas as partes que corroboram com todas as alegações de sua inicial. 

Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de 

dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de valores para 

aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação 

de que “não há nos autos a presença de prova escrita ou equivalente, que 

comprove, de forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, 

demonstrativo ou quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à 

título de entrada ou sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no 

entendimento deste juízo que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, sendo confirmado também pela 

testemunha arrolada pela autora, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 
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da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente ELICE 

FERNANDES GOMES no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.750,00 

(um mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001738-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TATIANE FERNANDES MOURA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por TATIANE 

FERNANDES MOURA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 
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no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como contrato constando assinaturas de 

ambas as partes que corroboram com todas as alegações de sua inicial. 

Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de 

dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de valores para 

aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação 

de que “não há nos autos a presença de prova escrita ou equivalente, que 

comprove, de forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, 

demonstrativo ou quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à 

título de entrada ou sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no 

entendimento deste juízo que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, sendo confirmado também pela 

testemunha arrolada pela autora, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 246 de 585



profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente TATIANE 

FERNANDES MOURA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001739-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WANDERSON DE SOUZA ONZI 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por WANDERSON DE 

SOUZA ONZI em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como contrato constando assinaturas de 

ambas as partes que corroboram com todas as alegações de sua inicial. 

Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de 

dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de valores para 

aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação 

de que “não há nos autos a presença de prova escrita ou equivalente, que 

comprove, de forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, 

demonstrativo ou quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à 

título de entrada ou sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no 

entendimento deste juízo que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, sendo confirmado também pela 

testemunha arrolada pela autora, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 
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Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente 

WANDERSON DE SOUZA ONZI no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 25 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000112-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WANDERVANEY SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta 

por WANDERVANY SOARES DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora 

requerida e que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado. Aduz que em decorrência dos péssimos serviços 

prestados na cidade, efetuou a migração de seu plano pós-pago para a 

modalidade pré-pago, entretanto, a reclamada efetuou o cancelamento 

total de sua linha, ficando impossibilitado de realizar e receber chamadas, 

razão pela qual pugna por obrigação de fazer para que a parte reclamada 

restabeleça os serviços em sua linha, bem como seja condenada em 

danos morais que entende ter sofrido. No mérito, a Reclamada impugna os 

pedidos da inicial do autor, discorrendo de forma absolutamente genérica 

e pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 
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em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de diversos protocolos de atendimento, bem como faturas 

de consumo que corroboram com todas as alegações de sua inicial. De 

outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que a parte reclamante tenha solicitado o cancelamento total 

dos serviços, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu 

com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

procedendo com o cancelamento definitivo da linha do reclamante sem sua 

anuência. Nesse sentido, tem orientado nossa Egrégia Turma Recursal: 

“EM E N T ARECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO 

UNILATERAL E INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS 

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OMISSÃO QUANTO AOS 

TERMOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 

RECURSO DESPROVIDO.1. A antiga redação do artigo 333, II do Código de 

Processo Civil, assim como o atual - art. 373, II NCPC – trazem a regra de 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. Incumbe ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 300 e 302 do 

CPC- Artigos 336 e 341 do NCPC).3. O cancelamento indevido e unilateral 

dos serviços de telefonia, serviço que pode ser considerado quase 

essencial em nosso cotidiano, configura-se como falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in 

re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à 

prova do fato.4. Mantém-se o valor da indenização se fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.5. Se houve omissão 

com relação à fixação dos termos de atualização monetária da 

condenação, tal vício deve ser corrigido de ofício. 6. Recurso desprovido. 

EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2017, 

Publicado no DJE 06/12/2017)” DO DANO MORAL No tocante ao quantum 

indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se 

presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, o 

cancelamento definitivo dos serviços de telefonia sem autorização na linha 

da reclamante supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de 

danos morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo 

moral a reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de: A) CONDENAR a empresa reclamada TELEFONICA BRASIL S.A 

em obrigação de fazer para o fim de restabelecer os serviços telefônicos 

na linha do reclamante, da modalidade pré-paga, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária 

de R$ 300,00 (trezentos reais) e incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; B) CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante WANDERVANEY SOARES DA SILVA no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 26 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1000112-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERVANEY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000112-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WANDERVANEY SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta 

por WANDERVANY SOARES DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora 

requerida e que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado. Aduz que em decorrência dos péssimos serviços 

prestados na cidade, efetuou a migração de seu plano pós-pago para a 

modalidade pré-pago, entretanto, a reclamada efetuou o cancelamento 

total de sua linha, ficando impossibilitado de realizar e receber chamadas, 

razão pela qual pugna por obrigação de fazer para que a parte reclamada 

restabeleça os serviços em sua linha, bem como seja condenada em 

danos morais que entende ter sofrido. No mérito, a Reclamada impugna os 

pedidos da inicial do autor, discorrendo de forma absolutamente genérica 
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e pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de diversos protocolos de atendimento, bem como faturas 

de consumo que corroboram com todas as alegações de sua inicial. De 

outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que a parte reclamante tenha solicitado o cancelamento total 

dos serviços, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu 

com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

procedendo com o cancelamento definitivo da linha do reclamante sem sua 

anuência. Nesse sentido, tem orientado nossa Egrégia Turma Recursal: 

“EM E N T ARECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO 

UNILATERAL E INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS 

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OMISSÃO QUANTO AOS 

TERMOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 

RECURSO DESPROVIDO.1. A antiga redação do artigo 333, II do Código de 

Processo Civil, assim como o atual - art. 373, II NCPC – trazem a regra de 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. Incumbe ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 300 e 302 do 

CPC- Artigos 336 e 341 do NCPC).3. O cancelamento indevido e unilateral 

dos serviços de telefonia, serviço que pode ser considerado quase 

essencial em nosso cotidiano, configura-se como falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in 

re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à 

prova do fato.4. Mantém-se o valor da indenização se fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.5. Se houve omissão 

com relação à fixação dos termos de atualização monetária da 

condenação, tal vício deve ser corrigido de ofício. 6. Recurso desprovido. 

EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2017, 

Publicado no DJE 06/12/2017)” DO DANO MORAL No tocante ao quantum 

indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se 

presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, o 

cancelamento definitivo dos serviços de telefonia sem autorização na linha 

da reclamante supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de 

danos morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo 

moral a reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de: A) CONDENAR a empresa reclamada TELEFONICA BRASIL S.A 

em obrigação de fazer para o fim de restabelecer os serviços telefônicos 

na linha do reclamante, da modalidade pré-paga, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária 

de R$ 300,00 (trezentos reais) e incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; B) CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante WANDERVANEY SOARES DA SILVA no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 26 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001506-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ORLANDO ALVES ROCHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G proposta por 

ORLANDO ALVES ROCHA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora requerida, sendo 

assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de dois anos com o 

número (66)99686-7498 e, de tanto a operadora insistir e com a oferta de 

planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o Reclamante aderiu ao 
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plano acordado no valor de R$ 37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove 

centavos), mensais, o mais barato na ocasião. Sustenta que ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, chegando a pagar 

até R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), valor 

esse acima do contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. 

Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é 

de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem 

lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G na 

cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ORLANDO ALVES ROCHA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte 

reclamada proceder com o cancelamento do plano de internet da parte 

autora e com a manutenção do número na modalidade pré-paga. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 26 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA FERNANDES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 251 de 585



TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001452-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA JOSE RIBEIRO DE 

SIQUEIRA FERNANDES GOMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por MARIA 

JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA FERNANDES GOMES em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A. (VIVO) onde a parte reclamante narra, em síntese, que é 

cliente da operadora ora reclamada por vários anos, entretanto, vem 

sofrendo com a constante falta de sinal de telefonia móvel na cidade. 

Aduz que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade 

de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, bem 

como sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por falta de 

disposição do sinal, razão pela qual pugna pela reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda 

enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da 

inicial da parte autora, aduzindo pela regular prestação de serviços, bem 

como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil e os documentos 

carreados são frágeis e insuficientes a fim de amparar a verossimilhança 

de suas alegações. Tal ônus lhe pertence, nos termos do art. 373, I do 

Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; Ademais, importante salientar 

que para usufruir das benesses do instituto da inversão do ônus da 

prova, deve o autor fazer prova mínima do aludido, visto que tal direito não 

é absoluto em nosso ordenamento jurídico. Em situação semelhante, assim 

decidiu nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - 

CONSUMIDOR - FALHA NO SINAL - FALTA DE PROVA EFETIVA DA 

ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO 

PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Norma 

de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não 

dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos 

fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. Sem a prova de que a 

linha telefônica se encontrava regular quando ocorreu o defeito no 

fornecimento do serviço reclamado, não podem ser reconhecidos os 

prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 31/2014, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” Ressalta-se que no tocante a qualidade 

dos serviços prestados pela reclamada, a comprovação da má prestação 

de serviços seria facilmente demonstrada colacionando medidores de 

teste em sua linha a fim de comprovar a falha na prestação de serviços de 

telefonia da empresa. Assim, não fez prova mínima do aludido a fim de 

justificar a inversão do ônus da prova a seu favor, ônus que lhe incumbia, 

razão pelo qual a improcedência dos pedidos é medida de rigor a ser 

imposta na presente ação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais 

que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 26 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000811-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMIANO DE PAULA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000811-04.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: FIRMIANO DE PAULA SALES 

EXECUTADO: FRANCISCO CARLOS DA SILVA Vistos, etc. Trata-se os 

presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em 

face de FRANCISCO CARLOS DA SILVA. Instado a pagar, o executado 

arguiu exceção de pré-executividade, aduzindo em apertada síntese que 

não é proprietário do imóvel, entretanto, aduz na mesma defesa ser o 

único imóvel utilizado como sua residência, invocando para isso legislação 

pertinente a impenhorabilidade de bem de família. Ocorre que nenhum 

momento o executado comprovou não ser o proprietário do respectivo 

imóvel, o que só seria possível com apresentação de escritura registrada 

em cartório de imóveis, tampouco comprovou residir no imóvel a fim de 

gozar da imunidade sobre restrição de bem de família como sendo sua 

única propriedade. Tal ônus lhe pertence, nos termos do art. 373, I do 

Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; Nesse sentido: “TJ-RS - Agravo 

de Instrumento AI 70065170359 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

11/06/2015 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE NÃO 

COMPROVADA. CANCELAMENTO DO LEILÃO. DESCABIMENTO. Indevido 

o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da Lei nº 8.009/90, 

sobre o imóvel penhorado porque não comprovado que o mesmo é o único 

imóvel da parte impugnante, descumprindo com o ônus imposto pelo art. 

333, I, do CPC. Precedentes do TJRGS e STJ. Inviabilidade de 
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cancelamento do leilão com base na alegada impenhorabilidade, conforme 

decisão proferida na apelação interposta nos embargos de terceiro ainda 

em andamento junto ao TRF da 4ª Região, sequer havendo como se 

verificar pela documentação anexada aos autos que se trata de penhora 

sobre o mesmo imóvel objeto da exceção de pré-executividade ora em 

análise. Além disso, na hipótese, o leilão aprazado já se realizou, 

perdendo o objeto o presente recurso. Agravo de instrumento com 

seguimento negado. (Agravo de Instrumento Nº 70065170359, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo 

Zietlow Duro, Julgado em 09/06/2015).” Assim, tenho que o presente 

processo não demanda maiores explicações, posto que o executado não 

comprovou as exceções arguidas. Considerando que o bem penhorado foi 

avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e o valor da dívida 

constante na petição inicial é de R$ 28.340,84 (vinte e oito mil, trezentos e 

quarenta reais e oitenta e quatro centavos), sendo necessária portanto a 

ALIENAÇÃO do bem em leilão judicial como forma de expropriação, a ser 

realizada pelo Oficial de Justiça da Comarca (art. 876 e 879, II, do NCPC). 

DEFIRO o pedido para que seja feita a nomeação de outra pessoa como 

depositária dos bens, pessoa essa a ser indicada em momento posterior 

ao feito. Fixo a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor do lance em caso de arrematação. Em caso de suspensão 

da hasta pública por acordo, remição ou pagamento, a comissão do 

leiloeiro reduzirá para 2,5% da avaliação limitado ao teto máximo de R$ 

28.000,00 (vinte e oito mil reais) a ser pago pelo executado. Proceda-se à 

nova avaliação do bem penhorado ante o transcurso de lapso temporal 

superior a 06 (seis) anos, e intimem-se as partes para manifestar acerca 

da avaliação no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o exequente para juntar 

aos autos o demonstrativo do débito atualizado, no prazo de 10 dias. 

Cumpra-se. Intimem-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 06 

de Julho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35838 Nr: 439-82.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zildo Gomes de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) Réu(s) para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste sobre o cáculo de fls. 383

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35838 Nr: 439-82.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zildo Gomes de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256

 8. Ante o exposto, ACOLHO a cota ministerial retro e, utilizando-me dos 

mesmos fundamentos, JULGO, por sentença, extinta a punibilidade do 

recuperando ZILDO GOMES DE MORAIS, devidamente qualificado, em 

relação ao executivo de pena de fl. 52, em virtude da prescrição da 

pretensão executória, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, 

do Código Penal combinado com artigo 109, inciso VI do Código Penal, 

ambos combinados com artigo 61 do Código de Processo Penal.9. 

Prescindível a intimação pessoal do(a/s) sentenciado (a/s) consoante 

regramento ínsito na CNGC.10. Não havendo irresignação recursal 

voluntária, certifique o trânsito em julgado.11. ELABORE-SE NOVO 

CÁLCULO DE PENA12. Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se 

vistas ao MPE e a DPE para ciência quanto ao novo cálculo.13. Em não 

havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, façam-me os autos 

conclusos para deliberação.14. Após, nos termos do artigo 41, inciso XVI, 

ENCAMINHE-SE cópia dos cálculos ao reeducando.15. PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.16. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 24 

de abril 2017.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 29601 Nr: 1601-93.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data compareceru a senhora ROSINEI DE 

MATOS RODRIGUES, e a mesma requer o arquivamento dos autos, tendo 

em vista que o mesmo faleceu na cidade de COTRIGUAÇU, assim 

impulsiono estes autos com a finalide de Intimar a Defensoria Publica para 

manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98254 Nr: 614-76.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDNO-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134409 Nr: 1186-27.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15497/8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Ante o exposto, infere-se das razões do recurso a nítida intenção de 

reformar, e não de integrar a decisão embargada. No entanto, os 

embargos de declaração não se prestam a tal desiderato.Diante do 

exposto, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de 

declaração opostos.Por fim, considerando a informação de que a 

requerida/embargante descumpriu a decisão de fls. 79/80 e novamente 
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suspendeu o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, 

DETERMINO que a energia do autor seja religada num prazo de 24 horas, a 

partir da intimação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sem prejuízo da multa já aplicada, devendo a presente decisão ser 

observada até ulterior deliberação, notadamente o julgamento do agravo 

de instrumento interposto.Intimem-se. Às providências. Barra do Bugres – 

(MT), 05 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93575 Nr: 3356-11.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MOREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106032 Nr: 5496-81.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO & SANTI LTDA, ANGELA MARIA PIZZATTO 

SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que a pare autora impugnou a contestação no prazo legal. Sendo 

assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

em 05 (cinco) dias especificar as provas que pretendem produzir, 

confomre despacho de fls 96

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 45055 Nr: 1276-16.2010.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BATISTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT-9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88424 Nr: 4185-26.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça: ertifico eu, Oficial de Justiça 

que em cumprimento ao r. mandado do MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara, 

dirigi-me ao endereço mencionado, na Cidade e Comarca de Barra do 

Bugres / MT., ali sendo na data de hoje, Intimei: THIAGO DE SUZA 

SOARES, o qual após ouvir a leitura do mandado, exarou sua nota de 

ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci.

Certifico mais que Deixei de Intimar LUCIMARA HENRIQUE DA SILVA, em 

virtude de não encontra-la, mudou pra a Cidade de Tangará da Serra/MT. 

com endereço não sabido, informação do vizinho.

O referido é verdade e dou fé.

José Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138470 Nr: 3618-19.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAMIANA BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 MARIA DAMIANA BATISTA DE OLIVEIRA propôs Ação Previdenciária de 

Pensão por Morte – Segurado Especial – em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em despacho às fls. 37, foi recebida a inicial, deferindo-se a justiça 

gratuita e determinando a citação do requerido.

No entanto, em tempo, em análise aos documentos acostados à inicial, 

fora possível observar que a cópia do documento de identificação da 

autora está ilegível, a procuração ad judicia e a declaração de pobreza 

estão datadas de 29/08/2014, o documento juntado às fls. 15 não se 

caracteriza como comprovante de endereço e, por fim, o documento de 

fls.18 está totalmente ilegível.

Desta maneira, REVOGO o despacho de fls. 37.

Pelo prosseguimento regular do feito, INTIME-SE a parte autora, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias regularize a situação processual, juntando 

aos autos procuração, declaração de pobreza, comprovante de endereço 

e cópias legíveis de seus documentos de identificação, devendo estas 

cópias ser contemporâneas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil)

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82193 Nr: 3889-38.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante das informações contidas nos autos e ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na 

pessoa da Dra. Viviane Idalo Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço no 

Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra do 

Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 14 

de agosto de 2018, às 09h30min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) nos termos da Resolução nº 541/2007 do CJF. 

ENCAMINHE-SE a Senhora Perita os quesitos formulados pelo requerente 

de fls. 78/79 juntamente com cópias da petição inicial, bem como, dos 

documentos de fls. 15/19.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os 

mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013, PFE – INSS 

– Sinop/MT. INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 
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horário designados para se submeter ao exame pericial, munida de todos 

os exames, laudos e documentos médicos atualizados que possua.APÓS 

a juntada do laudo, manifestem-se as partes no prazo comum e sucessivo 

de 05 (cinco) dias sobre o laudo pericial (art. 218, §3º).APÓS, voltem-me 

os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do 

Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138030 Nr: 3386-07.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CELIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial tendo sido preenchido os requisitos dos artigos 319 e 

320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e 

art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, caso 

verificado as hipóteses legais.Passo a análise do pedido de Tutela de 

Urgência.No entanto, entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela 

parte autora, faz-se necessário a produção de prova pericial. Posto isso, 

ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.DESIGNO o dia 08 de 

agosto de 2018, às 08h30min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra. Nos termos da Resolução nº 541/2007 do CJF, fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais).ENCAMINHE-SE a Senhora Perita os quesitos formulados pelo 

requerente de fls. 13 juntamente com cópias da petição inicial, bem como, 

dos documentos de fls. 19/28.. COM a juntada do laudo nos autos, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, 

CITE-SE o INSS por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, 

oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em 

conformidade dos artigos 183 e 335 do CPC, advertindo-o que, não 

havendo contestação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do 

CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 

341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código 

de Processo Civil. Havendo contestação e alegação de qualquer das 

matérias enumeradas no art. 337 do CPC, na forma do art. 351 do referido 

diploma processual, INTIME-SE a autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Na sequência, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138670 Nr: 3733-40.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO MARCELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por 

Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência proposta por GENIVALDO 

MARCELINO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Assevera, em síntese, que é portador de enfermidades que o incapacita 

para o trabalho, razão pela qual requer o benefício previdenciário.

Narra que solicitou o benefício em sede administrativa, mas obteve o seu 

indeferimento, conforme comunicado de decisão de indeferimento 

administrativo de fls.24 e 25, com a alegação de não ser constatado em 

exame realizado pela perícia média do INSS a incapacidade para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual.

Postula a inicial os documentos de fls. 14/28, pugnando pela concessão 

da antecipação da tutela a fim de determinar à Autarquia requerida a 

implantação do benefício.

É o relatório.

DECIDO.

 RECEBO a inicial tendo sido preenchido os requisitos dos artigos 319 e 

320 do CPC.

 DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, caso verificado as 

hipóteses legais.

Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”.

 Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter 

natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

In casu, embora a parte autora tenha colacionado nos autos fartos 

elementos de cognição, como atestados e laudos médicos, estes 

representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na peça 

inicial, não possuindo o condão de embasar o benefício previdenciário 

pretendido.

O instituto da tutela antecipada previsto no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil, prevê que a tutela de urgência não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no caso em tela, 

se porventura a parte requerida seja condenada a pagar alguma espécie 

de auxílio, não poderá reaver o valor pago.

Não obstante, caso preenchidos os requisitos e constatado efetivamente 

os pressupostos que autorizam a concessão deste benefício em sede de 

tutela antecipada, há a possibilidade da concessão de tutela antecipada 

após a realização da perícia e citação do réu.

Nesse sentido é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILÍO 

DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA ANTECIPADA. 

APRECIAÇÃO APÓS CITAÇÃO E RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE. 

ART. 273, § 4º, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.” I - O magistrado pode 

apreciar o pedido de tutela antecipada após a contestação, consoante se 

extrai da leitura do art. 273, § 4º, do CPC, ainda mais quando é necessária 

a manifestação da parte ré para desatar dúvidas na formação do 

convencimento do Juiz acerca do pleito formulado. (AI 0335482015/MA, 

Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, de 03/11/2015).

No entanto, entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte 

autora, faz-se necessário a produção de prova pericial.

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.

Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, 

datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria Federal 

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

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.

Assim, ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita 

judicial na pessoa da Dra. Viviane Idalo Andrade – CRM: 6587-MT, com 

endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade 

de Barra do Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

 DESIGNO o dia 14 de agosto de 2018, às 09h00min, para realização da 

perícia médica, no endereço supra.

 Nos termos da Resolução nº 541/2007 do CJF, fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

ENCAMINHE-SE a Senhora Perita os quesitos formulados pelo requerente 

de fls. 13 juntamente com cópias da petição inicial, bem como, dos 

documentos de fls. 19/28.

 Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo INSS, 

no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:

1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o estado de saúde 

do(a) autor(a)?

2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”?
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3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade?

4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que 

está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade 

nãos mãos, etc.

5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida 

de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia 

teve origem alguma incapacidade?

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se 

o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar?

7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) 

o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE.

9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a 

patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada( residual) ?

 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se 

o(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para o 

diagnóstico declinado?

11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia.

12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando-o(a) à incapacidade total ou parcial?

13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), 

levando-o(a) à incapacidade permanente ou temporária?

14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve 

origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

15) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia.

16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa?

17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?

18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson; h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave.

 COM a juntada do laudo nos autos, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar em 05 (cinco) dias.

 Em seguida, CITE-SE o INSS por todo o conteúdo da inicial, para que, 

querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em 

conformidade dos artigos 183 e 335 do CPC, advertindo-o que, não 

havendo contestação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do 

CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 

341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código 

de Processo Civil.

 Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no art. 337 do CPC, na forma do art. 351 do referido diploma processual, 

INTIME-SE a autora para replicar em 15 (quinze) dias.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138569 Nr: 3670-15.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Previdenciária de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez proposta por SIRLENE RODRIGUES DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos. RECEBO a inicial tendo sido preenchido os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça 

gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, caso verificado as hipóteses legais.DESIGNO 

o dia 14 de agosto de 2018, às 09h15min, para realização da perícia 

médica, no endereço supra. . COM a juntada do laudo nos autos, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, 

CITE-SE o INSS por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, 

oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em 

conformidade dos artigos 183 e 335 do CPC, advertindo-o que, não 

havendo contestação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do 

CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 

341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código 

de Processo Civil. Havendo contestação e alegação de qualquer das 

matérias enumeradas no art. 337 do CPC, na forma do art. 351 do referido 

diploma processual, INTIME-SE a autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Na sequência, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138024 Nr: 3383-52.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA MALAQUIAS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos observa-se que o comprovante de residência 

acostado a inicial, de fls. 15, está incompleto, assim, ilegível, não sendo 

possível averiguar a descrição do endereço nem o nome do autor no 

referido comprovante.

 Destarte, FACULTO ao autor promover a emenda da inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que seja anexado o comprovante de endereço 

correspondente e contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137032 Nr: 2811-96.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos observa-se que o comprovante de residência 

acostado a inicial, de fls. 15, não corresponde com o descrito na peça 

inicial, cumulativamente, não está em nome da parte autora.

 Destarte, FACULTO ao autor promover a emenda da inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que seja anexado o comprovante de endereço 

correspondente e contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100263 Nr: 1819-43.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial ao 

Portador de Deficiência Física proposta por OLINDA BATISTA DE ALMEIDA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na 

pessoa da Dra. Viviane Idalo Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço no 

Consultório Interclínica, na antiga Rua Cuiabá, atual Avenida Elidia 

Carneiro, nº 921, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, para realização 

de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 08 de agosto de 2018, 

às 09h30min, para realização da perícia médica, no endereço supra. Nos 

termos da Resolução nº 541/2007 do CJF, fixo os honorários periciais no 

importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais).ENCAMINHE-SE a Senhora 

Perita os quesitos formulados pelo requerido de fls. 50/51 juntamente com 

cópias da petição inicial, bem como, dos documentos de fls. 

37/38.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo 

INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT. DETERMINO 

ainda, a fim de melhor elucidação dos fatos, a realização do Estudo 

Socioeconômico pelo (a) Assistente Social credenciado (a), na residência 

da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias. COM a juntada do laudo 

pericial e o estudo socioeconômico nos autos, INTIMEM-SE as partes para 

que manifestem no prazo comum e sucessivo de 05 (cinco) dias sobre o 

laudo pericial (art. 218, §3º).INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia do indeferimento 

administrativo.Na sequência, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119304 Nr: 411-46.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIO BASTOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Ante a natureza dos pontos controvertidos, necessária a dilação 

probatória, não sendo caso de julgamento antecipado da lide, de modo que 

defiro, ante a sua imprescindibilidade para o julgamento da lide, a prova 

médica pericial, a qual é necessária ao deslinde da demanda.

 Assim, diante da necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idalo Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, antiga Rua Cuiabá, atual Avenida 

Elidia Carneiro, nº 921, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.

 DESIGNO o dia 14 de agosto de 2018, às 08h30min, para realização da 

perícia médica, no endereço supra, em que a parte autora deverá 

comparecer no dia e hora no endereço mencionado, sob pena de 

preclusão.

 Arbitro o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) que deverão ser 

custeadas pela Requerida.

INTIME-SE a Seguradora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

depósito de R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes aos honorários 

pericias. Realizado o depósito, a parte requerida também poderá indicar 

assistente técnico.

Para a realização da perícia, deverá a perita responder aos quesitos já 

elaborados pelas partes (fls. 58/59), apresentando laudo no prazo de 15 

(quinze) dias.

Na perícia deverá constar se há invalidez, permanente ou temporária; bem 

como o grau de incapacidade com a indicação da porcentagem de 

redução da incapacidade, se houver.

Com o laudo, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias, sucessivamente.

Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias;

Com a realização da perícia voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 06 de Junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126941 Nr: 4699-37.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANCELMO MATIAS ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante das informações contidas nos autos e ante a 

necessidade de realização de prova pericial, REDESIGNO a perícia médica 

para o dia 08 de agosto de 2018, às 08h45min, no endereço abaixo. 

NOMEIO perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idalo Andrade – CRM: 

6587-MT, com endereço no Consultório Interclínica, antiga Rua Cuiabá, 

atual Avenida Elidia Carneiro, nº 921, Centro, Cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.Fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) nos 

termos da Resolução nº 541/2007 do CJF. ENCAMINHE-SE a Senhora 

Perita os quesitos formulados pelo requerente de fls. 13/14 juntamente 

com cópias da petição inicial, bem como, dos documentos de fls. 29/66.. 

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

designados para se submeter ao exame pericial, munida de todos os 

exames, laudos e documentos médicos atualizados que possua.APÓS a 

juntada do laudo, manifestem-se as partes no prazo comum e sucessivo 

de 05 (cinco) dias sobre o laudo pericial (art. 218, §3º).Em seguida, 

CITE-SE o INSS por todo o conteúdo da inicial, inclusive sobre todas as 

provas já produzidas, para que, querendo, oferecer a resposta que tiver 

no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 335 do 

CPC, advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos 

moldes dos artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses 
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do artigo 345, do Código de Processo Civil. Havendo contestação e 

alegação de qualquer das matérias enumeradas no art. 337 do CPC, na 

forma do art. 351 do referido diploma processual, INTIME-SE a autora para 

replicar em 15 (quinze) dias. Na sequência, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres - MT, 

06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 39117 Nr: 1304-18.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUANABARA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:MT-11180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, FERNANDA CRISTINA BOLLIS - 

OAB:17.819/MT, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449-SP

 Vistos etc.

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

manifestar-se sobre a petição e documentos de fls. 72/89.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 05 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131146 Nr: 7202-31.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA LUCIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a dificuldade de realização da perícia pelo perito 

nomeado, REVOGO a nomeação, por consequência, DESTITUO o perito 

nomeado às fls. 23/26.Por conseguinte, NOMEIO perita judicial na pessoa 

da Dra. Viviane Idalo Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço no 

Consultório Interclínica, na antiga Rua Cuiabá, atual Avenida Elidia 

Carneiro, nº 921, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, para realização 

de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 08 de agosto de 2018, 

às 09h15min, para realização da perícia médica, no endereço supra. Nos 

termos da Resolução nº 541/2007 do CJF, fixo os honorários periciais no 

importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais)., INTIME-SE a parte autora para 

manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, CITE-SE o INSS por todo o 

conteúdo da inicial, inclusive sobre todas as provas já produzidas, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335 do CPC, advertindo-o que, não 

havendo contestação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do 

CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 

341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código 

de Processo Civil.Havendo contestação e alegação de qualquer das 

matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma 

do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora 

para replicar em 15 (quinze) dias. INTIME-SE a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia do indeferimento 

administrativo.Na sequência, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135818 Nr: 2039-36.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA RODRIGUES BORGES SHIMAZU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a dificuldade de realização da perícia pelo perito 

nomeado, REVOGO a nomeação, por consequência, DESTITUO o perito 

nomeado às fls. 59/61.Por conseguinte, NOMEIO perita judicial na pessoa 

da Dra. Viviane Idalo Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço no 

Consultório Interclínica, na antiga Rua Cuiabá, atual Avenida Elidia 

Carneiro, nº 921, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, para realização 

de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 08 de agosto de 2018, 

às 09h00min, para realização da perícia médica, no endereço supra. Nos 

termos da Resolução nº 541/2007 do CJF, fixo os honorários periciais no 

importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais).INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao exame 

pericial, munida de todos os exames, laudos e documentos médicos 

atualizados que possua.APÓS a juntada do laudo, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar em 05 (cinco) dias (art. 218, §3º).Em seguida, 

CITE-SE o INSS por todo o conteúdo da inicial, inclusive sobre todas as 

provas já produzidas, para que, querendo, oferecer a resposta que tiver 

no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 335 do 

CPC, advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos 

moldes dos artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses 

do artigo 345, do Código de Processo Civil. Havendo contestação e 

alegação de qualquer das matérias enumeradas no art. 337 do CPC, na 

forma do art. 351 do referido diploma processual, INTIME-SE a autora para 

replicar em 15 (quinze) dias. Na sequência, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres - MT, 

06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139023 Nr: 3918-78.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BARROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

 Assim, FACULTO à autora promover a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que seja anexado o comprovante de endereço em 

seu nome e contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139022 Nr: 3917-93.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 
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notadamente o comprovante de endereço.

 Assim, FACULTO à autora promover a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que seja anexado o comprovante de endereço em 

seu nome e contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138946 Nr: 3877-14.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tramita-se a ação com prioridade em face do autor ter idade superior a 60 

(sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço legível, em seu nome. O 

comprovante juntado às fls. 13 está em nome de terceitos.

 Assim, FACULTO à autora promover a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que seja anexado o comprovante de endereço em 

seu nome e contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de julho de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101304 Nr: 2436-03.2015.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 Visto em correição;

Tendo em vista as manifestações de fls. 80/81 e 82, intime-se o executado 

para querendo justificar o alegado.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95982 Nr: 5200-93.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO DE JESUS, Filiação: Idalina Rosa 

de Jesus e João Jose da Silva, data de nascimento: 10/01/1952, 

brasileiro(a), natural de Ituaçu-BA, solteiro(a), mecânico/motorista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de seu Procurador, vem respeitosamente oferecer denúncia em 

face de ANTÔNIO DE JESUS, vulgo "Baiano" ou "Baratão". Consta dos 

autos de Inquérito Policial que no dia 23/10/2014, na lagoa Azul, nesta 

cidade e comarca, o indiciado pescou 8 peixes da espécie Piraputanga, 

com tamanhos inferiores ao permitido, variando de 17 a 23 cm. Segundo 

apurado, no dia dos fatos a Polícia Militar fazia rondas pela cidade, quando 

se deparou com o indiciado na pista de caminhada da Lagoa Azul, 

oportunidade em que o abordaram e apreenderam em seu poder oito 

espécies de Piraputanga, com tamanhos inferiores ao permitido, as quais o 

indiciado havia pescado naquele local. Na oportunidade, também foi 

apreendido um carretel de linha de pescar. Assim agindo, praticou o 

indiciado Antônio de Jesus a conduta típica prevista no artigo 34, 

parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98, razão pela qual requer o 

Ministério Público que seja ele citado, processado, interrogado e, ao final, 

condenado, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas. 

Rol de Testemunhas: Cabo PM Raimundo Capistrano de Amorim; Soldado 

PM Siderlei Sebastião Custódio Martins. Promotora de Justiça: Ana Luiza 

Barbosa da Cunha.

Despacho: Autos: 5200-93.2014.811.0008 - Código: 95982.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI –Antes de determinar a citação por edital, oficie-se 

diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado (art. 1.376, §1°, CNGC).II –Em caso negativo a 

informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado 

ANTÔNIO DE JESUS, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as 

exigências dispostas no art. 363 do CPP.III –Decorrido o prazo de 

presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta 

sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido 

o acusado ANTÔNIO DE JESUS fora citado por edital, e não compareceu 

para responder à acusação, nem constituiu advogado. Assim, com 

fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDE-SE o 

processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do prazo 

prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao delito, 

conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo prazo 

de 08 (oito) anos, de acordo com o art. 109, IV do CPB.IV

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 06 de julho de 2018

Gisela Aparecida Dorado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93718 Nr: 3467-92.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nota Control Tecnologia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO ZAMPIERI 

SALOMÃO - OAB:16820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos etc.

 Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.
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Dispensando o feito qualquer aprofundamento instrutório, cabe julgá-lo 

antecipadamente com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Desnecessária, por outro lado, a produção de prova oral 

em razão da farta documentação que instrui o feito e que se mostra apta e 

suficiente para o desate da lide.

 A parte reclamante sustenta que sagrou-se vencedora do certame 

licitatório, na modalidade pregão presencial n. 03/2010, razão pela qual 

firmou contrato de prestação de serviços com o Município de Nova 

Olímpia, assinado em 25 de janeiro de 2010, tendo por objeto a prestação 

de serviços de gestão, organização e controle de sistema informatizado 

de arrecadação de imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN. 

Alega, por outro lado, que o Município de Nova Olímpia, após inadimplência 

do contratante as partes firmaram termo de distrato em relação ao 

contrato n. 002/2010, encerrando, dessa forma, a relação jurídica havida 

entre as partes. Porém, o requerido não quitou as prestações devidas 

consubstanciadas em três notas fiscais n. 460, 724 e 1003, emitidas em 

10.12.2012; 14.01.2013 e 02.07.2013, respectivamente, cada uma no valor 

bruto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

 O requerido, por sua vez, arguiu em contestação que o crédito cobrado 

pela reclamante estava prescrito, porquanto o termo aditivo firmado entre 

as partes foi realizado em 19.04.2011. Porém, neste caso a prescrição 

deve ser analisada a partir da data de emissão das notas fiscais, sendo a 

primeira nota emitida em 10.12.2012. Se a ação foi proposta em 

29.07.2014, não há falar em prescrição da pretensão do credor.

 Com efeito, para configurar a exceção do contrato não cumprido, é 

necessário que o demandado alegue, expressamente, que a parte 

demandante não cumpriu com suas obrigações contratuais, justificando 

assim sua inadimplência. Contudo, não é o que se observa nos autos.

 Na espécie, a reclamante juntou os documentos que fazem alusão ao 

contrato firmado entre as partes, tendo o requerido argumentado que o 

distrato se deu em razão da necessidade de realizar ajustes nas contas 

do Município, sem, contudo, mencionar que os serviços não haviam sido 

cumpridos pela reclamante.

 Logo, os argumentos de exceção de contrato não cumprido, por si só, 

não pode ser considerado negativa dos fatos indicados na inicial, que 

restaram, portanto, incontroversos.

 Além da falta de negativa do cumprimento das obrigações contratuais da 

reclamante, dois fatos corroboram para concluir acerca da veracidade 

dos fatos alegados na inicial: primeiro, houve aditivo (fls. 24/25), mediante 

a justificativa de “alteração no quantitativo dos serviços e na base de 

valores da prestação dos serviços de Gestão, Organização e Controle de 

Sistema Informatizado de Arrecadação do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); (...) sem, contudo, abrir mão dos serviços 

que são essenciais, tem adotado como conduta a renegociação dos 

contratos, a fim de manter a qualidade dos serviços prestados por seus 

fornecedores e possibilitar a redução de gastos com a máquina 

administrativa”, o que leva a concluir que a reclamante/contratada vinha 

cumprido com suas obrigações regulares, pois, caso contrário, não 

haveria celebração de aditivo, sobretudo porque houve alteração na 

substância do contrato original, assim como no prazo anteriormente 

fixado; segundo, não há nos autos qualquer documentação indicando 

procedimento de rescisão contratual e aplicação de sanções por parte do 

contratante em razão de inadimplemento da contratada.

 Assim, não cumpriu o reclamado com o ônus que lhe incumbia de 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da reclamante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Tem-se, portanto, o resultado processual da conclusão 

pela veracidade dos fatos alegados na inicial, sendo devido o pagamento 

pleiteado.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de 

cobrança proposta por NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. em desfavor 

do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT e, em consequência, CONDENO o 

requerido ao pagamento da quantia consubstanciada nas notas fiscais n. 

460, 724 e 1003, no valor de R$ 42.975,00 (quarenta e dois mil, 

novecentos e setenta e cinco reais), corrigidos monetariamente desde o 

vencimento das notas e acrescidos de juros moratórios desde a data da 

citação, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Considerando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 de Repercussão Geral, 

quanto aos juros de mora e correção monetária dos débitos fazendários, 

observar-se-á o seguinte na fase de cumprimento de sentença: (i) a 

correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no 

IPCA-E, devida a partir da data em que o pagamento deveria ter sido 

realizado corretamente e; (ii) juros moratórios incidentes sobre 

condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser 

observados os índices à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a 

citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

 A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).

Transitada em julgado e, em não havendo requerimento das partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

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

Barra do Bugres - MT, 03 de julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112916 Nr: 3409-21.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DEMARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RONEY 

MARCOS FERREIRA - OAB:10.316, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Intimação da parte requerida da r,sentença que segue transcrita em sua 

parte final (...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na ação de obrigação de fazer proposta por JOSÉ HENRIQUE DEMARCHI 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES e HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TANGARÁ DA SERRA, e 

confirmo em definitivo a liminar concedida às fls. 19/20. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A presente sentença não 

está sujeita ao reexame necessário. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).Transitada em 

julgado e, em não havendo requerimento das partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Barra do Bugres - MT, 03 de julho de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 
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nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 06 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-52.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 06 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-37.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 06 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO QUERINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 06 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO QUERINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 
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dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 06 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO QUERINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 06 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 06 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 06 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96179 Nr: 167-54.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DOSSIATTI, JOSÉ CARLOS 

FRANCISCO DA SILVA, FABIO TAVARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos etc...

Converto o feito em diligências e determino a juntada aos autos do laudo 

definitivo de constatação de substância entorpecente, bem como das 

certidões de antecedentes criminais dos acusados, com vistas às partes 

pelo prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

 Com os aportes, façam-me conclusos para sentença.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 80406 Nr: 986-59.2016.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA DE 

ALMEIDA FELDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR 

BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, FERNANDA MEDINA PANTOJA - OAB:125.644, 

FREDERICO FERREIRA - OAB:107.016/RJ, MARCIO VIEIRA SOUTO 

COSTA FERREIRA - OAB:59.384/RJ, PEDRO CAVALCANTI ROCHA - 

OAB:200.788/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12.529-A/MT, 

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, SÉRGIO SILVA 

MURITIBA - OAB:8423/MS

 Vistos, etc.

1. Nos termos do art. 9 do NCPC, Intime-se as partes para se manifestarem 

acerca da petição e documentos de fls. 556/596, no prazo de 10 (dez) 

dias.

2.

 3. Ainda, especifiquem os peticionantes EDYJAIME EDUARDO FURTADO 

e MARLI APARECIDA FURTADO a modalidade que pretendem se 

habilitarem nos autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99065 Nr: 1590-49.2018.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PRATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9.916-B/MS, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, Luiz 

Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

retificando a decisão nos seguintes termos:9.Onde se lê:“Trata-se de 

ação de usucapião de área rural com 1.354,12 hectares (fl. 08), na qual 

foi estipulado pelos autores o valor da causa na quantia de R$ 85.000,00 

(fl. 33).Os autores informam que adquiriram a posse da área em 1998 por 

escritura de compra e venda (fl. 10). Consultando a tal escritura (fl. 75/78) 

encontro o valor da tal aquisição (fl. 77): R$ 248.231,00 em 1998.Tal 

discrepância por si só demonstra equívoco evidente na fixação do valor 

da causa, devendo este ser correlato ao conteúdo econômico como deflui 

do art. 291 do CPC.”10.Passe a constar:“Trata-se de ação de usucapião 

de área rural com 543,5840 hectares na qual foi estipulado pelos autores 

o valor da causa na quantia de R$ 978.000,00.Os autores informam que 

adquiriram a posse da área em 1979 de forma mansa, pacífica, ininterrupta 

e sem qualquer embaraço.Ocorre que o valor da causa atribuído deve ser 

correlato ao conteúdo econômico como deflui do art. 291 do 

CPC.”11.Intimem-se.12.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99065 Nr: 1590-49.2018.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PRATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9.916-B/MS, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, Luiz 

Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

retificando a decisão nos seguintes termos:9.Onde se lê:“Trata-se de 

ação de usucapião de área rural com 1.354,12 hectares (fl. 08), na qual 

foi estipulado pelos autores o valor da causa na quantia de R$ 85.000,00 

(fl. 33).Os autores informam que adquiriram a posse da área em 1998 por 

escritura de compra e venda (fl. 10). Consultando a tal escritura (fl. 75/78) 

encontro o valor da tal aquisição (fl. 77): R$ 248.231,00 em 1998.Tal 

discrepância por si só demonstra equívoco evidente na fixação do valor 

da causa, devendo este ser correlato ao conteúdo econômico como deflui 

do art. 291 do CPC.”10.Passe a constar:“Trata-se de ação de usucapião 

de área rural com 543,5840 hectares na qual foi estipulado pelos autores 

o valor da causa na quantia de R$ 978.000,00.Os autores informam que 

adquiriram a posse da área em 1979 de forma mansa, pacífica, ininterrupta 

e sem qualquer embaraço.Ocorre que o valor da causa atribuído deve ser 

correlato ao conteúdo econômico como deflui do art. 291 do 

CPC.”11.Intimem-se.12.Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000081-66.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 06 de Julho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000167-71.2017.8.11.0050 Nome: MARCIA RODRIGUES DA SILVA 

Endereço: RUA ANDIROBA, 226, NE, ALVORADA, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: Av. Brasil s/n caixa postal 151, centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado. Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 06 de Julho de 2018. 

Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

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

Processo Número: 1000288-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GILIARDE PINTO MORAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 6 

de julho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 

24/08/2018 Horário: 17:15 , a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conf l i tos e Cidadania desta Comarca.  Processo : 

1000288-62.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 4.200,00; Tipo: ALIMENTOS 

- LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69); Espécie: [Guarda, Fixação] Partes do 

processo: Parte Autora: LUZIMAR DOS SANTOS SOUZA Parte Ré: 

GILIARDE PINTO MORAIS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA 

SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, 

JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 3419-2418

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71831 Nr: 820-63.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Novakoski, Elizabete Terezinha de Oliveira 

Novakoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Marcondes de Caxias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17995/O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de desistência 

formulado pela parte autora, em razão do disposto no art. 485, § 4º, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74396 Nr: 3389-37.2012.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delson Marcondes de Caxias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Novakoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Mariano dos Santos - 

OAB:10.115/MT, EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI - 

OAB:17995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de desistência 

formulado pela parte REQUERIDA, em razão do disposto no art. 485, § 4º, 

do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75091 Nr: 83-26.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waugmar Ferreira Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20643 Nr: 2964-83.2007.811.0051

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Custódio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirléia Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Saquetti - 

OAB:10.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Marla Denilse Rheinheimer, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 12123, para proceder à devolução destes 

autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74695 Nr: 3693-36.2012.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Pereira da Silva, José Pereira da Silva, 

Silvio Manol de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Otávio Trovo Marques de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Isso posto, de rigor a intimação do Requerente para que se manifeste 

também quanto ao pedido de reconvenção apresentada pelo Requerido 

José Pereira.Decido.Pelo exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade 

passiva apresentada pelo Requerido José Pereira da Silva.Por outro lado, 

RECEBO o pedido de reconvenção apresentado em sua contestação.Por 

consequência, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste quanto ao pedido indenizatório apresentado pelo 

Requerido.INDEFIRO o pedido de aditamento da inicial, deixando de 

considerar o pedido de reintegração de posse da faixa de domínio da MT 

344, em desfavor dos Requeridos José Pereira da Silva e Sílvio Manoel de 

França.No mais, para o devido andamento do feito, INTIME-SE o 

Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o necessário 

para a citação dos Requeridos Lindolfo Pereira da Silva e Sílvio Manoel de 

França.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 04 de abril de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74695 Nr: 3693-36.2012.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Pereira da Silva, José Pereira da Silva, 

Silvio Manol de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Otávio Trovo Marques de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Autos n° 3693-36.2012.811.0051 - 74695

Reintegração de posse

Despacho.

Vistos etc.

Conforme apontado pelo Requerente, o aditamento da inicial, de fato, 

poderá ser feito até o saneamento do processo, nos termos do art. 329, II, 

do NCPC.

No entanto, após a citação do requerido, o aditamento da inicial somente 

poderá se dar após o consentimento do réu.

Isso posto, INTIMEM-SE os Requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto ao pedido de aditamento da inicial de p. 60/61.
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de maio de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117338 Nr: 6007-13.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Ubiratã Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze)dias, apresentar contrarrazões, advertindo-a acerca do § 3° 

do mesmo artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78436 Nr: 3293-85.2013.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Natalino Grando, Valnei Luiz Gueno, Umberto João 

Gueno, Fernanda Cristine Rabelo Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luiz Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Lunardelli - 

OAB:13892, Miguel Salih El Kadri Teixeira - OAB:44248/PR

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81644 Nr: 1616-83.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Guanabara Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cezar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aníbal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/PR 55499, Jefferson Lopes da Silva - 

OAB:, MÁRIO CÉSAR CREMA - OAB:3.872-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gylberto dos Reis Corrêa - 

OAB:16599-A, Neiva Aparecida dos Reis - OAB:5213-b

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a 

retirada das cartas precatórias bem como, comprovar sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 3269-91.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Garbugio, Antonio Marczal, Miguel Costa 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:154.873-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Maria Balçante 

Costa - OAB:8030B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das partes, no prazo sucessivo de 15(quinze) dias, 

apresentarem suas alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 398-83.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcos Simplício Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88304 Nr: 254-12.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 3826-78.2012.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almeri Vicente

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte inventariante, no prazo de 15(quinze) dias, informar o 

endereço dos herdeiros, a fim de efetivar a citação destes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34624 Nr: 1163-93.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha da Cruz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lince Construtora e Incorporadora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, DILMA GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95118 Nr: 2404-63.2015.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Fernando Reis, Sonia Meyer Reis
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia de Almeida Soprane Martins, José 

Aparecido Martins Junior - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B, Olívia de Almeida Soprane Martins - OAB:105.787 

- MG, OLIVIA DE ALMEIDA SOPRANE MARTINS - OAB:105787

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117338 Nr: 6007-13.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Ubiratã Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000987-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE 

SORRISO - COOPSERV S (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)

Pregoeira CAROLINA S. B. BLUME (IMPETRADO)

ANA CAROLINA SANT ANA BRAGA BLUME (IMPETRADO)

FABIO SCHROETER (IMPETRADO)

 

Autos nº 1000987-53.2018.8.11.0051 Mandado de Segurança Decisão. 

Vistos etc. De proêmio, necessário registrar que um dos pilares do 

procedimento licitatório é proporcionar igualdade de oportunidades aos 

participantes do certame, vedando inclusive cláusulas discriminatórias. É o 

que se infere do artigo 3º, § 1º, I da Lei 8666/90 que estabelece: Art. 3º - 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e 

a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada 

e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1o É vedado aos 

agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da 

Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; Da mesma forma, a redação do 

art. 3º, § 1º, I, Lei nº 8.666/93, dada pela Lei nº 12.349/10 disciplina a 

vedação de cláusulas que restrinjam a participação das cooperativas, in 

verbis: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento) (Regulamento) 

(Regulamento) § 1º É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, 

incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 

nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 

de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste 

artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação 

dada pela Lei nº 12.349, de 2010). A propósito, o art. 442, parágrafo 

único, da Consolidação das Leis do Trabalho e art. 10, § 2º, da Lei n. 

12.690/12, dispõem, in verbis: Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o 

acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. 

Parágrafo único - Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade 

cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, 

nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. (Incluído pela Lei nº 

8.949, de 9.12.1994) (…) Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá 

adotar por objeto social qualquer gênero de serviço, operação ou 

atividade, desde que previsto no seu Estatuto Social. § 2º A Cooperativa 

de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de 

licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, operações 

e atividades previstas em seu objeto social. (grifei). Neste ponto, convém 

explicitar, ainda, que o art. 37, caput e inciso XXI, da CF/88 preveem a 

exigência de licitação na administração pública, de modo a ser 

implementada a competitividade, além dos princípios da isonomia, 

impessoalidade e eficiência, estes elencados na Lei das Licitações. HELY 

LOPES MEIRELLES com a clareza que lhe é peculiar proclama: “(...) a 

igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação entre 

os participantes do certame, quer através de cláusulas que, no edital ou 

convite, favoreçam uns em detrimento dos outros, quer mediante 

julgamento faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais (art. 

3º, § 1º)” (Direito Administrativo Brasileiro, p. 262, 27ª ed., São Paulo, 

Malheiros, 2002). Na hipótese versada, a irresignação da impetrante 

repousa no fato de que a municipalidade vedou a participação de 

cooperativas no certame 79.2018 (3.6.d do edital). Tal proibição fora 

justificada tão somente no momento do julgamento da impugnação 

manejada pela impetrante, que se resumiu em mencionar o número da 

representação de natureza externa no TCE/MT (15.398-2/2018), que 

determinou a suspensão do lote 11 do Pregão 10.2018 do Município de 

Campo Verde/MT. Nesta linha de intelecção, considerando que a 

impetrante já participou de outra licitação da mesma espécie, neste 

município de Campo Verde, sagrando-se vencedora e não obstante sua 

escolha tenha sido representada junto ao TCE/MT, sob o argumento de 

existência de subordinação e a consequente possibilidade de causar 

prejuízo aos cofres públicos, a decisão proferida naquele órgão não se 

estendeu ao presente caso e sequer transitou em julgado. O Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de decisão monocrática, já decidiu sobre o 

tema: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA COMPETITIVIDADE DA SELEÇÃO. 

ACÓRDÃO LOCAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ: 

RESP. 997.259/RS, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 25.10.2010 E RESP. 

710.534/RS, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJ 15/5/2007, P. 261. 

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Especial nº 

1.117.078/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 24/11/2015) 

(destaquei). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO 

ELETRÔNICO. SERVIÇO DE LIMPEZA. EDITAL VEDANDO A PARTICIPAÇÃO 

DE COOPERATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 12.690/2012. TAC 

FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E O MUNICÍPIO 

DE PORTO ALEGRE. QUESTÃO IRRELEVANTE PARA O DESATE DA LIDE. 

É inconstitucional e ilegal a vedação, em edital de licitação, da participação 

de cooperativas, observada a existência de estímulo constitucional ao 

cooperativismo, os princípios de liberdade de exercício do trabalho e da 

atividade econômica, e a igualdade assegurada pela Lei nº 8.666/93, que 

não proíbe o acesso das cooperativas às licitações, bem como o disposto 

na Lei nº 12.690/2012, que assegura a impossibilidade de impedir 

cooperativas de participar de procedimentos de licitação pública que 

tenham por escopo os mesmos serviços, operações e atividades 
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previstas em seu objeto social, como ocorre no caso. Vedação que 

importa ofensa ao princípio da isonomia, não sendo suficiente a qualidade 

da licitante para excluí-la de plano do certame, cabendo ao contratante, 

caso vencedora a cooperativa, efetuar a devida fiscalização, no âmbito de 

sua competência, do cumprimento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, sendo irrelevante para o desate da lide o Termo de 

Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Porto Alegre e o 

Ministério Público do Trabalho, tendo em vista que não pode contrariar as 

disposições constitucionais e infraconstitucionais a respeito do tema, 

tampouco pode vincular quem não o subscreveu, sendo ainda passível de 

questionamento da esfera judicial. Precedentes do TJRGS. Agravo de 

instrumento provido liminarmente. (Agravo de Instrumento Nº 

70054003280, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 07/05/2013) (destaquei). 

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. 

VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO. 

ILEGALIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 8.666/93 E ARTIGO 10, 

§2º DA LEI 12.690/12. Ilegal a vedação da participação das cooperativas 

de trabalho contida no item 2.3, do Edital do Pregão Eletrônico 193/2017, 

uma vez que contraria expressamente as normas de regência, violando os 

princípios da legalidade e isonomia previstos na Constituição Federal. 

RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077242592, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 09/05/2018). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – IMPEDIMENTO À 

PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS EM CERTAME PROMOVIDO PELA 

MUNICIPALIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL - 

PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR 

DEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – É injustificado o afastamento 

prévio das cooperativas de certames licitatórios, tão só pelos benefícios e 

privilégios legalmente concedidos a elas, em face do princípio da isonomia 

dos concorrentes, até porque, limita o numero de licitantes e, por via de 

consequência, obstaculiza o Poder Público em sempre conseguir o melhor 

preço ou a melhor técnica. 2 – Se as cooperativas atendem aos requisitos 

exigidos na lei de regência, não há justificava plausível para a vedação 

imposta no edital de licitação. (TJ-MT - AI 27285/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014). Assim, 

dada a inexistência de motivação idônea para o impedimento da 

participação de cooperativas no edital retro mencionado, mostrando-se 

temerária a privação prévia da cooperativa no pregão 079/2018, tem-se 

como presente o fumus boni juris. Do mesmo modo, tendo em vista que o 

pregão já se realizou, inclusive com a definição das arrematantes 

provisórias, resta caracterizado o periculum in mora da continuidade do 

referido procedimento. Decido. Diante do exposto, DEFIRO a liminar 

pleiteada para suspender o prosseguimento do pregão presencial nº 

079/2018 e atos subsequentes, até a análise meritória desta lide. 

NOTIFIQUEM-SE as autoridades coatoras para que prestem as 

informações que entender necessárias, em 10 (dez) dias, na forma do 

artigo 7.º, inciso I, da Lei 12.016/2009. Da mesma forma, ENCAMINHE-SE 

cópia da inicial ao Procurador do Município de Campo Verde/MT, dando-lhe 

ciência do feito. O Sr. Gestor deverá promover a juntada de cópia 

autêntica dos ofícios endereçados às Autoridades Coatoras e ao seu 

órgão de representação judicial, depois juntando os respectivos 

comprovantes de entrega. Em sendo apresentados novos documentos, 

INTIME-SE a Impetrante, na pessoa de sua ilustre Procuradora, para que 

sobre eles se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Após, ABRA-SE vista 

dos autos ao nobre Promotor de Justiça, para que aponha seu parecer no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 12 da Lei 12.016/09. Sem prejuízo, a 

fim de adequar a pretensão da Impetrante ao sistema processual do 

mandado de segurança – no qual, como se sabe, tem sempre a própria 

autoridade como suposta autoridade coatora –, DETERMINO a substituição 

do polo passivo, nele fazendo constar, em substituição ao Município de 

Campo Verde, o próprio Sr. Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor 

Fábio Schroeter, ao lado de Ana Carolina Sant’Ana Braga Blume. Por fim, 

NOTIFIQUEM-SE também as pessoas jurídicas BROOKS AMBIENTAL E 

SERVIÇOS LTDA e ADMINISTRADORA DE SERVIÇO EIRELI para que se 

manifestem nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 5 de julho de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31789 Nr: 1902-03.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto, Umberto João Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique João Damo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arcides de David - 

OAB:9821/SC

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada via DJE nº 

10256, publicado no dia 16/05/2018, deixou transcorrer o prazo e não 

apresentou impugnação da penhora on-line até a presente data; QUE, 

INTIMO a exequente para que no prazo de quinze dias, indique bens 

penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19441 Nr: 1781-77.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar, Lauro José de Aguiar, 

Janelise Maria Fin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da diligência do Oficial 

de Justiça JOÃO BENEDITO DE MOURA, referente às diligências na zona 

rural, no valor de R$ 950,50 (novecentos e ciquenta reais e cinquenta 

centavos), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, alusivos ao mandado de 

fls. 210/214, bem como para no prazo legal se manifestar acerca da 

avaliação realizada. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23025 Nr: 994-14.2008.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Maurício Jorge da 

Cunha - OAB:2493 OAB/MT

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada nada 

manifestou em relação a penhora de fls. 164/165 até a presente data; 

Que, INTIMO a parte exequente para que se manifeste acerca da carta 

precatória devolvida, bem como a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 110462 Nr: 2616-50.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor José Zangerolami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Luiza Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO, nos termos do art. 702, § 8º, do NCPC, 

CONSTITUÍDO, de pleno direito, títulos executivos judiciais os títulos 

acostados à inicial no valor nominal dos cheques (R$ 2.500,00, 2.500,00, 
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2.500,00 e 1.700,00), importâncias que deverão ser acrescidas de juros 

de mora de 1% ao mês partir da data fixada para apresentação dos títulos 

(16.02.2016, 16.04.2016, 16.03.2016 e 24.01.2016), bem como atualizados 

monetariamente pelo índice do INPC/IBGE a partir da primeira apresentação 

dos cheques (16.02.2016, 04.05.2016, 18.03.2016 e 22.01.2016). Por 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Por conseguinte, CONDENO a 

parte requerida ao pagamento de horários advocatícios no valor de 5% 

(cinco pontos percentuais) do valor atribuído a causa (art. 701, NCPC). 

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. Considerando que a ação visa ao pagamento 

de quantia em dinheiro, CABERÁ ao requerente buscar a instauração da 

fase de cumprimento de sentença, apresentando desde logo seus 

cálculos de atualização da dívida. AGUARDE-SE a manifestação do 

requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde, 18 de junho de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74455 Nr: 3450-92.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stetos Med Distribuidora e Representações 

Ltda, Márcia Lúcia Caetano Cassiano, Pedro Vanderlei Bataielo Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:MT/22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24978 Nr: 2966-19.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto, Antonio César dos 

Santos, Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar a cópia atualizada da matrícula nº 1528 do CRI 

de Paranatinga-MT, referente ao imóvel pertencente ao executado Antônio 

César dos Santos, para proceder a penhora por termo nos autos, ou 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77018 Nr: 1968-75.2013.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Cabral Gonçalves, Gentil Moreira Gonçalves, 

ARLINDO CABRAL, Arnildo Cabral, Arly Cabral, Ely Zimmermann Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aniz Bechara, Antonio Rissato, José de 

Angelo, Alfredo Gutierrez Ruiz, Jose Bueno de Aguiar, Arlindo Batistela, 

Antonio Bueno de Aguiar, Geurino Angelo Brinatti, Francisco Formazieri & 

Filhos Ltda, Fortunato Rossi, Olivio Piai, Cristiano Traviolli, Jorge Pretenchi, 

Armando Pretenchi, Lucilene de Oliveira Satelis, Estevina Maria Pires, Alice 

Travioli, Agostinho da Corte, Rodolfo Frederido Muller, Osmar Froner de 

Melo, Helia Maria Moreira Pacheco de Melo, Aldo Stoppa, Leandro Mazutt, 

Maria Tereza Scafoglio Dorelli, Helio Dorelli, Idemundo Scafoglio, Salvador 

Scafoglio, Romulo Paulo Scafoglio, Helena Scafoglio Ricomini, Geraldo 

João Ricomini, Antonio Salazar Garcia, Leonilda Scafoglio Gardin, Erene 

Miquelina Scafoglio Mader, José Cardinelli Mader, Roque Bueno de Aguiar, 

Carlos Gardin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para no prazo legal 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, querendo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145222 Nr: 2758-83.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Silva de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Autos n° 2758-83.2018.811.0051 (145222)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (art. 41 do CPP), recebo a 

denúncia na forma como colocada em juízo, oferecida contra LEONARDO 

SILVA DE SÁ, por consequência, determino a instauração da competente 

ação penal, dando-o como incurso nas penas do artigo 28 da Lei n° 

11.343/06, pelo primeiro fato; e do artigo 244-B da Lei n° 8.069/90.

Designo audiência para oferecimento de proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 02 de outubro de 2018, às 15h00min.

Cite-se e intime-se o(a) Autor(a) do fato para compareça na data 

designada, entregando-o uma cópia da inicial. O(a) autor(a) dos fatos 

deverá ser indagado se possui Advogado constituído ou se necessita ser 

assistido pela Defensoria Pública, caso seja hipossuficiente 

financeiramente, sendo neste último caso ser o Defensor Público 

devidamente cientificado.

Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 974, inciso II, da 

CNGC seja comunicado o recebimento da presente denúncia ao Instituto 

de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca.

No mais, nos termos do pronunciamento do Ministério Público retro, que 

acolho e adoto como razão de decidir, determino o arquivamento do 

presente inquérito policial, em relação ao indiciado Leonardo Silva de Sá, 

quanto a imputação da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, 

ambo da Lei n° 11.343/06, e art. 244-B do ECA.

Por fim, determino que a Gestora Judicial acoste aos autos o Laudo 

Definitivo da droga apreendida, utilizando o sítio da Politec online.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35281 Nr: 1821-20.2011.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dannilo Pietrangelo Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O, Emanuel Humberto de Oliveira 

Bueno - OAB:OAB-PR 56.015

 Processo nº 1821-20.2011.811.0051

Furto Qualificado.

 Despacho.

Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução do feito, diante da não indicação do 

endereço da testemunha de defesa Leila Matos de Souza.
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Assim, dê-se vista ao Ministério Público para que apresente alegações 

finais, no prazo de 05(cinco) dias, e após, intime-se o advogado indicado 

na procuração de p. 188, via DJE, em igual prazo, com a mesma finalidade.

 Após, concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137731 Nr: 9673-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathas Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Certifico que, impulsiono os autos a expedição de matéria para imprensa a 

fim de intimar o patrono do reeducando para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se acerca do cálculo de pena elaborado à fl. ref. 12.É o que me 

cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13810 Nr: 3268-53.2005.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Alvares de 

Albuquerque - OAB:8.937/MT, Maria Luiza Amarante Kannebley - 

OAB:12.199/B

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr.MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY de que o processo código 13810 encontra-se à sua 

disposição nesta secretaria, BEM COMO, não sendo retirado em carga no 

prazo legal o mesmo retornará ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27907 Nr: 2014-06.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr.HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR de que o processo código 27907 encontra-se à sua 

disposição nesta secretaria, BEM COMO, não sendo retirado em carga no 

prazo legal o mesmo retornará ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000796-42.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O prazo de 

90 (noventa) dias já expirou. ASSIM, intime-se o Autor para que se 

manifeste sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-19.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA AMALIA OVIDIO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000179-19.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido de ID 12455444. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

05 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 20/08/2018, às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

INDANESA SILVA ESCOCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 20/08/2018 Hora: 16:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERNANDES GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 21/08/2018 Hora: 09:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VIDOTTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 07/08/2018 Hora: 15:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001377-57.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 12382895). Nos termos do Enunciado 

90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do 

feito em decorrência de pedido de desistência por parte do autor não 

depende da prévia manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. Campo 

Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20961 Nr: 1684-75.2009.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Buuron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos,

 Considerando que houve quitação espontânea do débito, conforme 

demontrado às fls. 298, determino o desbloqueio dos valores constritos 

via Bacenjud.

 No mais, intime-se a parte autora para manifestação quanto ao débito 

adimplido.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44870 Nr: 1125-45.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Vistos, etc.

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações pertinentes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58326 Nr: 3079-58.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO J. S. DA CRUZ - ME, EDUARDO 

JOSÉ SCHONHOLZER DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte requerente apresentou três endereços para 

tentativa de citação da parte requerida, sendo todas frustradas, 

excepcionalmente, determino que se proceda a busca de endereço 

atualizado dos executados pelo sistema BacenJud.

 Aguarde-se em gabinete a resposta.

 Com o aporte de endereço distinto do apresentado nos autos, determino a 

citação do requerido, nos termos da decisão inicial.

 Não sendo localizado endereço, vista dos autos à parte requerente, para 

que requeira o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57634 Nr: 2752-16.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welerson Glauber Telini Bega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte requerente apresentou dois endereços para 

tentativa de citação da parte requerida, sendo todas frustradas, 

excepcionalmente, determino que se proceda a busca de endereço 

atualizado de WELERSON GLAUBER TELINI BEGA, inscrito no CPF: 

096.342.538-22 pelo sistema BacenJud.

 Aguarde-se em gabinete a resposta.

 Com o aporte de endereço distinto do apresentado nos autos, determino a 

citação do requerido, nos termos da decisão inicial.

 Não sendo localizado endereço, vista dos autos à parte requerente, para 

que requeira o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 52263 Nr: 2924-89.2015.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo Diehl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bang Fietz & Cia Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT, WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 

19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2924-89.2015.811.0029 (52263)

Vistos, etc.

AUTORIZO a penhora dos veículos em nome da parte executada, sendo 

que a averbação do registro da penhora deverá ser feita por meio do 

sistema informatizado RENAJUD.

Determino, acaso sejam encontrados veículos em nome da executada, que 

seja feito o completo bloqueio eletrônico do bem, para impedir a sua 

transferência, o licenciamento e a circulação.

Efetivada a inscrição do gravame judicial, deve a executada ser intimada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar a localização do bem, para 

que seja possível a consecução física perfectibilizada da penhora e a 

remoção do veículo, posto que se assim não for possível proceder, 

prejudicada encontra-se a mantença da restrição.

Não logrando êxito a busca, abra-se vista dos autos à Exequente, para 

que requeira o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 30 de maio de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12767 Nr: 1161-68.2006.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Félix da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos,

 1. Compulsando os autos, para evitar futuras nulidades, fora juntado 

acordo entabulado entre as partes.

 2. Assim, suspendo a praça do imóvel penhorado nos presentes autos, 

até cumprindo de referido acordo.

 3. Diante disso, intime-se a parte exequente conforme requerido em fls. 

131.

 4. Às providências necessárias.

 5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42966 Nr: 1863-67.2013.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidivan Coelho da Silva, Thiago de Lima Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 Vistos etc.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, determino que seja 

confeccionada a guia de execução penal definitivo em nome dos 

Acusados, que deverá ser devidamente instruída com as peças 

necessárias, devendo ser observado os termos do acórdão.

Após, ao arquivo com baixa e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2238 Nr: 728-11.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDIMAR GOMIDE SANDOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos,

 1. Compulsando os autos, para evitar futuras nulidades, tendo em vista o 

valor desatualizado do bem penhorado, bem como a impossibilidade de 

identificar qual parte corresponde a área dividida, suspendo a praça do 

imóvel penhorado nos presentes autos, até a regularização processual.

2. Quanto à penhora efetuada nos autos, mantenho incólume, dada a 

simples regularização processual do presente feito.

3. Assim, determino que seja realizada a atualização do bem penhorado, 

bem como especificada a área pertencente à Fazenda Nossa Senhora 

Aparecida e Fazenda Yasmin.

4. Após, cumpridas as determinações supra, designe nova data para a 

realização de praça.

5. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66664 Nr: 1260-18.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARQUES GUIMARÃES, Angela 

Ucker Marques Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, ERNESTO BORGES NETO - OAB:OAB/MT 8.224-A, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador EDYEN VALENTE CALEPIS, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS, ERNESTO BORGES NETO e RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43828 Nr: 184-95.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Vistos etc.

 Recebo o recurso interposto pelo réu e abra-se vistas ao Ministério 

Público para apresentar suas contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53725 Nr: 539-37.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIM KELVIN MENNA BARRETO, THIAGO 

SANTOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:12584/O

 Vistos etc.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, determino que seja 

confeccionada a guia de execução penal definitiva em nome dos 

Acusados, que deverá ser devidamente instruída com as peças 

necessárias, devendo ser observado os termos do acórdão.

Após, ao arquivo com baixa e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56667 Nr: 2277-60.2016.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SILVA DICKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Vistos etc.

Ciência as partes do retorno dos autos da Instância Superior.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, determino que seja 

confeccionada a guia de execução penal em nome do Acusado, que 

deverá ser devidamente instruída com as peças necessárias.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010017-30.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PRESTES HOLTZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISSOL RIVERA IRINEU OAB - GO28204 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 05 de julho de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-62.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LISANI TAINETE FUCHS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 06 de julho de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-47.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, CNPJ: 

24.341.728/0001-45, no valor de R$ 7.440,36 (sete mil, quatrocentos e 

quarenta reais e trinta e seis centavos). Sendo positivo, transfira-se à 

conta de depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do 

valor, intimando-se a parte Promovida para que, querendo, embargue no 

prazo legal. Não logrando êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte 

promovente, para que requeira o que entender de direito. Às providências. 

Cumpra-se. 27 de junho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-71.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 14007648, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo na 

pessoa do seu Procurador, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação, redesignada automaticamente para o dia 13/09/2018, às 

14h10min, que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial 

no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, 

nesta. Canarana-MT, 6 de julho de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-61.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO OSVALDO DIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA, CPF nº 

014.867.981-10, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sendo positivo, 

transfira-se à conta de depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a 

vinculação do valor, intimando-se a parte Promovida para que, querendo, 

embargue no prazo legal. Não logrando êxito nas busca, abra-se vista dos 

autos à parte promovente, para que requeira o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 27 de junho de 2018 Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua 
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Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000028-85.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BRENTANO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARCELO ALVES GAMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, PAULO MARCELO ALVES GAMA, CPF: 826.115.561-72, no 

valor de R$ 13.062,87 (treze mil, sessenta e dois reais e oitenta e sete 

centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos judiciais e 

oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se a parte 

Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. Não logrando 

êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte promovente, para que 

requeira o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 27 de 

junho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-61.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMERI BROCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESIO ODACIR MUCKE DO AMARAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 6 de julho de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78448 Nr: 535-15.2016.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZAO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Da análise detida dos autos, nota-se que ainda não fora realizada a 

citação da parte requerida, conforme determinado na decisão que 

indeferiu o pedido liminar.

 Portanto, proceda-se a citação da requerida, no endereço indicado na 

inicial, citando-a e intimando-a, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer à audiência de conciliação, devendo o ato ser 

designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC/2015).

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da 

audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015).

Havendo acordo, colha-se, sendo o caso, o parecer do Ministério Público 

(art. 178 do CPC/2015), e retorne o feito em conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87086 Nr: 4202-09.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE PARTICIPACOES S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87191 Nr: 4294-84.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): carlos eduardo botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 273 de 585



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87214 Nr: 4316-45.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Soares Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87292 Nr: 4392-69.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO EUZEBIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87236 Nr: 4338-06.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.H. GASTRONOMIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Diante do teor do AR juntado aos autos, determino seja realizada a citação 

por oficial de justiça.

 Acaso reste infrutífera, determino, desde já, para atendimento às 

exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a parte exequente providencie a 

expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço público 

de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar 

que a reposta deverá ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca 

de Chapada dos Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 

970, Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail 

cg.1vara@tjmt.jus.br, preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo 

eventuais despesas cobradas pelo informante. O ofício poderá ser 

instruído com cópia deste despacho, válido como autorização. A parte 

deverá comprovar, em 5 (cinco) dias, o atendimento aos termos deste 

despacho, sob pena de extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87318 Nr: 4418-67.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87188 Nr: 4291-32.2016.811.0024

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Regina Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Diante do teor do AR juntado aos autos, proceda-se a citação por oficial 

de justiça.

 Acaso infrutífera, determino, desde já, para atendimento às exigências do 

art. 256, § 3º do CPC, que a parte exequente providencie a expedição de 

ofícios para empresas concessionárias de serviço público de telefonia 

fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a 

reposta deverá ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, 

Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail 

cg.1vara@tjmt.jus.br, preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo 

eventuais despesas cobradas pelo informante. O ofício poderá ser 

instruído com cópia deste despacho, válido como autorização. A parte 

deverá comprovar, em 5 (cinco) dias, o atendimento aos termos deste 

despacho, sob pena de extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87259 Nr: 4360-64.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACY DE JESUS GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, desde já, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do 

CPC, que a parte exequente providencie a expedição de ofícios para 

empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, 

água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá 

ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87345 Nr: 4446-35.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TADEU MAMEDE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, desde já, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do 

CPC, que a parte exequente providencie a expedição de ofícios para 

empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, 

água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá 

ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87291 Nr: 4391-84.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, desde já, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do 

CPC, que a parte exequente providencie a expedição de ofícios para 

empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, 

água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá 

ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 4369-26.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Diante do teor do AR juntado aos autos, proceda-se a citação por oficial 

de justiça.

 Acaso infrutífera, determino, desde já, para atendimento às exigências do 

art. 256, § 3º do CPC, que a parte exequente providencie a expedição de 

ofícios para empresas concessionárias de serviço público de telefonia 

fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a 

reposta deverá ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, 

Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail 

cg.1vara@tjmt.jus.br, preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo 

eventuais despesas cobradas pelo informante. O ofício poderá ser 

instruído com cópia deste despacho, válido como autorização. A parte 

deverá comprovar, em 5 (cinco) dias, o atendimento aos termos deste 

despacho, sob pena de extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87282 Nr: 4382-25.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Diante do teor do AR juntado aos autos, proceda-se a citação por oficial 

de justiça.

 Acaso infrutífera, determino, desde já, para atendimento às exigências do 

art. 256, § 3º do CPC, que a parte exequente providencie a expedição de 

ofícios para empresas concessionárias de serviço público de telefonia 

fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a 

reposta deverá ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, 

Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail 

cg.1vara@tjmt.jus.br, preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo 

eventuais despesas cobradas pelo informante. O ofício poderá ser 

instruído com cópia deste despacho, válido como autorização. A parte 

deverá comprovar, em 5 (cinco) dias, o atendimento aos termos deste 

despacho, sob pena de extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87283 Nr: 4383-10.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL G SILVA EDSON ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, desde já, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do 

CPC, que a parte exequente providencie a expedição de ofícios para 

empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, 

água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá 

ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87193 Nr: 4296-54.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estancia Turistica Pousada da Chapada Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, desde já, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do 

CPC, que a parte exequente providencie a expedição de ofícios para 

empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, 

água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá 

ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87250 Nr: 4351-05.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaõ Batista Tirapelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 
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e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87184 Nr: 4287-92.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENI A PEREIRA E VERA L BERTOLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido apresentado pelo exequente em 1.2.2018.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87158 Nr: 4267-04.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Incorporadora Tocantins LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Proceda-se a citação na forma requerida pela parte exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87230 Nr: 4332-96.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E CONSTRUTORA MENDES 

GRANDI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista já ter transcorrido o prazo de suspensão requerido, 

intime-se a parte exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, dando continuidade à execução.

 Nada requerendo, determino, desde já, a suspensão do feito pelo prazo 

de 1 (um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF. Anote-se o 

necessário no sistema Apolo.

Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 40, 

§1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87221 Nr: 4323-37.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Cezar Eubank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital do requerido, verifico que não 

demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-lo, assim, 

por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALICIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art. 256, §3º do 

CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

5(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra 

ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a 

autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87196 Nr: 4299-09.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES SODRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital do executado, verifico que 

não demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-lo, 

assim, por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALICIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art. 256, §3º do 

CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 
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Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

5(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra 

ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a 

autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87118 Nr: 4236-81.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VICENTE PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital do executado, verifico que 

não demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-lo, 

assim, por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALICIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art. 256, §3º do 

CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

5(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra 

ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a 

autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69708 Nr: 274-84.2015.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isael Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido apresentado na petição de 19.4.2017, em razão da 

impenhorabilidade dos salários, a teor do que prevê o art. 833, IV, do 

Código de Processo Civil. Assim, não obstante haja notícia, não 

comprovada, que a parte executada possui duas remunerações, tal fato 

não afasta a incidência da aludida impenhorabilidade.

 Dessa maneira, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, dê continuidade à execução, indicando bens passíveis de 

penhora.

 Nada requerendo, determino, desde já, a suspensão do feito pelo prazo 

de 1 (um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF, o que deverá ser 

anotado no sistema Apolo.

Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 40, 

§1º, da LEF.

Expeça-se o necessário, inclusive para intimar a exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 71184 Nr: 768-46.2015.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra, Angelina Benedita 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raizes Construtora Comércio e Serviços-LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se o ato citatório nos endereços apontados na manifestação 

ministerial, conforme decidido no despacho inicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87154 Nr: 4263-64.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do teor do AR juntado aos autos, proceda-se a citação do 

executado por oficial de justiça, no endereço declinado na exordial.

 Caso reste infrutífera a citação, determino, desde já, para atendimento às 

exigências do art. 256, §3º do CPC, que a parte exequente providencie a 

expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço público 

de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar 

que a reposta deverá ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca 

de Chapada dos Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 

970, Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail 

cg.1vara@tjmt.jus.br, preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo 

eventuais despesas cobradas pelo informante. O ofício poderá ser 

instruído com cópia deste despacho, válido como autorização. A parte 

deverá comprovar, em 5 (cinco) dias, o atendimento aos termos deste 

despacho, sob pena de extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste-se o exequente, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84904 Nr: 3282-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzeni Noleto Meira, GILBERTO JOSE DETONI, 

EMILIANO ALEIXO DE MEIRA DETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA 

MARTINS - OAB:10685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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 Conquanto haja notícia apresentada pelo município de não possuir 

profissionais capacitados para atestar eventual incapacidade, registro não 

ser crível que o referido ente não possua em seu quadro de servidores 

médico clínico geral. Assim, reitere-se o ofício anteriormente expedido 

advertindo que, não sendo realizada a referida perícia, será designado 

médico perito por este juízo, cujos honorários serão suportados pelo 

referido ente.

 Após, intimem-se as partes e o Ministério Público para que manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92877 Nr: 2390-92.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberton Rosa de Morais, Guilherme Oliveira 

de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENNYFER FERREIRA 

BATHEMARQUE - OAB:23259/O

 Vistos etc.

A respeito da certidão de ref. 142, quanto ao material entorpecente 

determino que seja incinerado. Oficie-se ao Delegado de Polícia para as 

providências.

Quanto aos bens apreendidos, não sendo o caso de perdimento, 

devolva-se ao proprietário, com a apresentação de documentos, 

obedecendo o prazo de 6 (seis) meses.

Intime-se.

Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90358 Nr: 1305-71.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana Siqueira Santiago Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS ATALA - 

OAB:22291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo os valores de R$ 38.866,70 (trinta e oito mil e oitocentos e 

sessenta e seis reais e setenta centavos) como crédito a ser recebido 

pela exequente por RPV da Fazenda Pública Municipal (Município de 

Chapada dos Guimarães).

Expeça-se a requisição de pequeno valor.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86637 Nr: 4029-82.2016.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.L.N. Rondon ME, Manoel Nunes Rondon Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosi Mari Giacomoni Beux - 

OAB:OAB/MT. 13469-B

 Vistos etc.

Ao autor para manifestar acerca da contestação de ref. 56, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68063 Nr: 3316-78.2014.811.0024

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Rodrigo Rodrigues de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Bezerra dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Blini Callejas Faria - 

OAB:14985, Jesuino de Farias - OAB:12068/MT, Léa Torquato de 

Almeida - OAB:OAB /MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, em 5 dias, prosseguir com o feito, sob pena 

de extinção, sem resolução do mérito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72517 Nr: 1308-94.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria Pereira Duarte

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Para análise da controvérsia judicial, necessária realização 

de perícia médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade 

laborativa, conforme decidido anteriormente. Desta feita, NOMEIO como 

perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.(...).Para a realização da perícia, 

observem-se as seguintes determinações:a) Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) 

quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);b) Após, 

deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da 

perícia nas dependências do Fórum da Comarca, conforme sua 

disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito nomeado, as partes e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e atual quadro clínico de 

sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). c) Advirta-se o perito 

nomeado de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos 

das partes e deste Juízo, que indica como seus os quesitos unificados 

aprovados pela Recomendação Conjunta n° 1/2015 do CNJ (vide 

Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização dos exames periciais, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação para apreciação judicial.Aportado o laudo aos 

autos, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo 

o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 469-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiany de Almeida Ribeiro, KAPE 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, Dênio Peixoto Ribeiro, GERSON NUNES 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS JOSÉ DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23.031, Plinio José de Siqueira Neto - OAB:10.405

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, com as advertências do art. 485, 

§1º, do CPC, para manifestar em 5 dias, sob pena de extinção.
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Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92440 Nr: 2170-94.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEVRON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUB MAT - LUBRIFICANTES MATO GROSSO 

LTDA, JOÃO BATISTA BARROS, ELAINE BEATRICE CARVALHO BELLO 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido apresentado na petição de 26.6.2017, uma vez que na 

certidão apresentada pelo Sr. Oficial de Justiça não consta a alegada 

ausência de conhecimentos técnicos para o cumprimento da missiva, mas, 

sim, aponta para a ausência dos dados necessários para a 

individualização do bem a ser avaliado.

 Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente memorial descritivo e outros dados topográficos dos 

imóveis a serem avaliados, de modo a possibilitar a localização dos 

referidos imóveis, sob pena de nada requerendo ser a missiva devolvida 

ao juízo deprecante.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73400 Nr: 1638-91.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:OAB/MT 12012

 Vistos etc.

Intime-se o advogado do réu para apresentar os memoriais, em 5 dias, sob 

pena de ser comunicado à OAB.

Caso este informe nos autos a renúncia do mandato, deverá esta vir 

acompanhada da notificação do cliente, como preconiza o EAOAB.

Após, intime-se o réu para constituir novo advogado, devendo fazê-lo em 

10 dias, ou se deseja ser assistido pela Defesa Pública para que 

compareça àquela entidade.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73487 Nr: 1662-22.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS, LMC, DBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727, 

Franco Bonatelli - OAB:10.224, KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução processual e, assim, aportadas as 

missivas, INTIMEM-SE as partes para apresentação das suas alegações 

finais, em 15 dias.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72509 Nr: 1299-35.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Para análise da controvérsia judicial, conforme decidido em 

audiência, necessária realização de perícia médica na parte autora para 

aferição da alegada incapacidade laborativa. Desta feita, NOMEIO como 

perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.(...).Para a realização da perícia, 

observem-se as seguintes determinações:a) Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) 

quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);b) Após, 

deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da 

perícia nas dependências do Fórum da Comarca, conforme sua 

disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito nomeado, as partes e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e atual quadro clínico de 

sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). c) Advirta-se o perito 

nomeado de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos 

das partes e deste Juízo, que indica como seus os quesitos unificados 

aprovados pela Recomendação Conjunta n° 1/2015 do CNJ (vide 

Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização dos exames periciais, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação para apreciação judicial.Aportado o laudo aos 

autos, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo 

o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97880 Nr: 4850-52.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Rodrigues Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada, por intermédio de seu advogado constituído 

nos autos (art. 513, § 2°, I, do CPC), para pagar a dívida no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68622 Nr: 3620-77.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezarina Fernades Prins

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em razão da manifestação de desistência, formulada em preliminar no 

recurso interposto pelo INSS, com a qual anuiu a parte adversa, dê-se 

vistas dos autos à autarquia ré, para que manifeste quanto à planilha de 

cálculo apresentada, uma vez que o objeto da irresignação diz respeito 

aos juros e correção monetária incidentes sobre os valores da 

condenação.

 Acaso não concorde com o cálculo apresentado, remetam-se os autos, 

independentemente de outra providência, ao TRF 1 para processamento 

do recurso.

 Manifestando sua desistência, certifique-se o trânsito em jugado da 

sentença.

 Posteriormente, independentemente de outra providência, proceda-se na 

forma do art. 353 do CPC, Intimando-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas 

nos incisos do art. 535, do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98571 Nr: 5151-96.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Arruda da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96260 Nr: 4114-34.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA COSTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69452 Nr: 167-40.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUÇU

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 2/10/2018, às 15h00 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72739 Nr: 1421-48.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carminda Vieira Pereira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 2/10/2018, às 15h30 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73284 Nr: 1611-11.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraildes Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - OAB:75346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 2/10/2018, às 16h30 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74113 Nr: 1970-58.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Lemes da Silva, Andressa Lemes da Silva 

Straich

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Com efeito, a análise da controvérsia judicial demanda 

realização de perícia socioeconômica e de perícia médica para aferição 

dos requisitos do art. 20, §§1°, 2° e 3° da Lei n° 8.742/93. Para realização 

de ambas perícias, intimem-se as partes e, sendo o caso, o Ministério 

Público para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente(s), 

apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, 

CPC/2015).I- PERÍCIA SOCIOECONÔMICA:...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 2219-09.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazira Magalhães

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 2/10/2018, às 17h00 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74624 Nr: 2230-38.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino de Souza França

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 2/10/2018, às 16h30 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74649 Nr: 2236-45.2015.811.0024

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Oliveira Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 9/10/2018, às 13h30 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75518 Nr: 2625-30.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusciney Mateus Martins Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 9/10/2018, às 14h00 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76958 Nr: 3301-75.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vania Maria Tozatti de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 9/10/2018, às 14h30 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77496 Nr: 140-23.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decorrido o prazo para as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, declaro preclusa a produção de outras provas e encerrada a 

instrução do processo. Portanto, INTIMEM-SE para apresentação das 

alegações finais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77772 Nr: 263-21.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINA ROSA BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 9/10/2018, às 15h00 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77842 Nr: 297-93.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Rosangela de Oliveira Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José 

Antônio S. Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 9/10/2018, às 15h30 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78027 Nr: 366-28.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA FIGUEREDO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 9/10/2018, às 16h30 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78219 Nr: 458-06.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sibele Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 9/10/2018, às 17h00 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78644 Nr: 617-46.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neliane da Silva Hermogenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 23/10/2018, às 13h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78646 Nr: 618-31.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciele Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José 

Antônio S. Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 23/10/2018, às 14h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 
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dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78649 Nr: 621-83.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeonil Alves do Bomdespacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 23/10/2018, às 14h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79247 Nr: 851-28.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 23/10/2018, às 15h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79567 Nr: 994-17.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 23/10/2018, às 15h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79578 Nr: 1000-24.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ancelma de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 23/10/2018, às 16h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79808 Nr: 1097-24.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Para análise da controvérsia judicial, necessária realização 

de perícia médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade 

laborativa. Desta feita, NOMEIO como perito médico o Dr. João Leopoldo 

Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações:a) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso 

ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);b) Após, deverá a 

secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, as partes e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e atual quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81343 Nr: 1611-74.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Nazário de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Para análise da controvérsia judicial, necessária realização 

de perícia médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade 

laborativa. Desta feita, NOMEIO como perito médico o Dr. João Leopoldo 

Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 
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compromisso.O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações:a) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso 

ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);b) Após, deverá a 

secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, as partes e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e atual quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81466 Nr: 1669-77.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inêz Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 23/10/2018, às 17h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81853 Nr: 1843-86.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA ALVES DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Para análise da controvérsia judicial, necessária realização 

de perícia médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade 

laborativa. Desta feita, NOMEIO como perito médico o Dr. João Leopoldo 

Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações:a) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso 

ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);b) Após, deverá a 

secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, as partes e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e atual quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.).c) ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 2501-13.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanine Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, às 13h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83264 Nr: 2536-70.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Julião Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83276 Nr: 2539-25.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILENE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Para análise da controvérsia judicial, necessária realização 

de perícia médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade 
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laborativa. Desta feita, NOMEIO como perito médico o Dr. João Leopoldo 

Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações:a) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso 

ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);b) Após, deverá a 

secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, as partes e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e atual quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83793 Nr: 2792-13.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Com efeito, a análise da controvérsia judicial demanda 

realização de perícia socioeconômica e de perícia médica para aferição 

dos requisitos do art. 20, §§1°, 2° e 3° da Lei n° 8.742/93. Para realização 

de ambas perícias, intimem-se as partes e, sendo o caso, o Ministério 

Público para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente(s), 

apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, 

CPC/2015).I. Perícia socioeconômica:Para realização da perícia 

socioeconômica, nomeio a assistente social credenciada a este Juízo, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.A 

assistente social deverá aferir detalhadamente, na residência da parte 

requerente, se esta faz jus ao benefício assistencial pretendido, 

respondendo aos quesitos das partes e atentando-se aos requisitos 

socioeconômicos necessários dispostos no art. 20, §§1° e 3° da Lei n° 

8.742/93...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 3267-66.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirandi Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Para análise da controvérsia judicial, necessária realização 

de perícia médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade 

laborativa. Desta feita, NOMEIO como perito médico o Dr. João Leopoldo 

Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações:a) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso 

ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);b) Após, deverá a 

secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, as partes e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e atual quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.).c) ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85259 Nr: 3458-14.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Souza Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo.De outra 

feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de modo que 

declaro saneado o processo.De outra feita, diante da apresentação de 

requerimento administrativo denegado pela autarquia, resta caracterizado 

o interesse de agir da parte autora em consonância com a decisão do STF 

no Recurso Extraordinário 631.240-MG.Deste modo, não mais havendo 

outras questões processuais pendentes nesta fase, DECLARO saneado o 

processo.Para análise da controvérsia judicial, necessária realização de 

perícia médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade 

laborativa. Desta feita, NOMEIO como perito médico o Dr. João Leopoldo 

Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações:a) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso 

ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);b) Após, deverá a 

secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, as partes e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médico...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85372 Nr: 3502-33.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo para as partes indicarem as provas 

que pretendem produzir, declaro preclusa a produção de provas e 

encerrada a instrução probatória.

Assim, intimem-se para alegações finais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85484 Nr: 3563-88.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Benedita de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86700 Nr: 4052-28.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87078 Nr: 4196-02.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Lucio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87724 Nr: 252-55.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ANTONOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88070 Nr: 409-28.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Dosolina Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86175 Nr: 3863-50.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88151 Nr: 444-85.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE FREITAS DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88203 Nr: 458-69.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Não foram arguidas preliminares ou prejudiciais de mérito.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91198 Nr: 1626-09.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Não foram arguidas preliminares ou prejudiciais de mérito.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 
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mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93156 Nr: 2534-66.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 VISTOS ETC.As partes são legítimas e estão devidamente representadas 

por profissionais habilitados a procurar em Juízo.Observa-se que a parte 

requerida, suscitou preliminarmente, em sede de defesa, prescrição 

quinquenal, contudo, constata-se que a sua apreciação deve ser 

postergada para o momento em que o processo for sentenciado, pois será 

nesta oportunidade julgado se a parte autora faz jus ou não ao benefício, 

fixando-se a data a partir da qual ele será devido.Desta feita e não 

havendo questões processuais pendentes, DECLARO saneado o 

processo.Com efeito, a análise da controvérsia judicial demanda 

realização de perícia socioeconômica nos termos do art. 20 da Lei n° 

8.742/93. Para tanto, nomeio a assistente social credenciada a este Juízo, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.A 

assistente social deverá aferir detalhadamente, na residência da parte 

requerente, se esta faz jus ao benefício assistencial pretendido, 

respondendo aos quesitos das partes e atentando-se aos requisitos 

socioeconômicos necessários dispostos no art. 20, §§1° e 3° da Lei n° 

8.742/93.Para realização da perícia socioeconômica observem-se as 

seguintes determinações:a) Intimem-se as partes e, sendo o caso, o 

Ministério Público para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou 

arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, 

§1°, I, CPC/2015).b) Intime-se a assistente social nomeada para proceder 

ao estudo socioeconômico in loco no prazo de 15 (quinze) dias.c) 

Advirta-se à perita nomeada de que deverá responder com...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94102 Nr: 2951-19.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Florencio Farias da Guia OU Juracy Florêncio da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74223 Nr: 2034-68.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Maximo Venero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, às 14h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94313 Nr: 3063-85.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marluce da Silveira Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 
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também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94498 Nr: 3161-70.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95569 Nr: 3687-37.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bernadete Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86069 Nr: 3807-17.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valda da Silva Villa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, às 14h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88405 Nr: 538-33.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES PALHANO KIRCHESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, às 15h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98712 Nr: 5206-47.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 
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especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86913 Nr: 4127-67.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândida Sabina Lima de Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, às 15h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100994 Nr: 7-10.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100999 Nr: 8-92.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUSA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100372 Nr: 5975-55.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96592 Nr: 4266-82.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Hilda Osvaldina da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101118 Nr: 65-13.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99990 Nr: 5823-07.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Martins Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236, Leonardo Ferreira da Silva - OAB:OAB/MT 18.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Não foram arguidas preliminares ou prejudiciais de mérito.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100989 Nr: 2-85.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100992 Nr: 5-40.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100784 Nr: 6148-79.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR BRUNO BORGES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33596 Nr: 2625-40.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Arruda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I. Cumprida a diligência vistas ao requerido e após, 

encaminhe-se os autos ao órgão solicitante com urgência (TRF1). II. Saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102659 Nr: 832-51.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA FERRAZ DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101875 Nr: 421-08.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenita Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 
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ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87263 Nr: 4364-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo 5 dias, 

acerca da certidao de Ref 8.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000246-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que a Contestação foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado da parte autora pela imprensa, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000530-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEIRE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA MOURA SOARES OAB - MT0013934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo Jose da Silva Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000530-05.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. CUMPRA-SE na forma deprecada. II. Para realização da 

perícia solicitada, NOMEIO como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. O 

exame médico consistirá na averiguação da condição física do 

interditando, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ele apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas, devendo o perito médico responder aos seguintes quesitos 

deste juízo: 1- Sofre o(a) interditando(a) das faculdades mentais? 2- Se 

afirmativo, pode-se precisar a natureza e causa? 3- Se afirmativo, é de 

caráter provisório ou permanente? 4- Se provisório, pode o(a) 

interditando(a) gerir sozinho sua pessoa? 5- Se afirmativo, qual é a 

limitação de capacidade do(a) interditando(a) para gerir seus interesses? 

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações: a) 

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem 

assistente(s) e apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito 

(CPC, art. 465, § 1º I,II e III). b) Deverá a secretaria deste Juízo designar 

data e hora para realização da perícia nas dependências do Fórum da 

Comarca, conforme sua disponibilidade, intimando-se para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o perito nomeado e as 

partes, devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertido(a) de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). c) Advirta-se o perito nomeado 

de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. d) FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários 

periciais devidos ao perito médico nomeado neste ato, os quais deverão 

ser arcados pelo Estado de Mato Grosso, devendo a Secretaria expedir a 

competente certidão em seu favor (para execução) após a entrega do 

laudo e manifestação das partes quanto ao seu teor. III. Sem prejuízo do 

acima exposto, designo audiência para entrevista do interditando para o 

dia 30.8.2018, às 15 horas. IV. Intime-se a requerente, na pessoa de sue 

advogado, o interditando e Ministério Público, para comparecerem ao ato. 

V. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência objeto da 

missiva. VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 6 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000540-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000540-49.2018.8.11.0024 

Vistos etc. I. Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao juízo deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 

3 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61819 Nr: 1599-65.2013.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osnir Antônio Pontini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Britzius - 

OAB:OAB/MT nº 19138, Manoel Antonio de Rezende David - 

OAB:6078

 Assim sendo, defiro o pedido de produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio Perito Avaliador, Acemir José de Miranda, domiciliado na Rua 

Tiradentes, nº 641, centro, Chapada dos Guimarães-MT, telefone: (65) 

99624-1844 (CRECI nº 03907 – 19ª Região-MT), o qual cumprirá 

escrupulosamente seu encargo, independentemente de compromisso legal 

(artigo 466 CPC).II. Para realização da prova pericial, cumpram-se as 

seguintes determinações:a)Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. 

Havendo arguição de impedimento ou suspeição do perito nomeado, 

tragam os autos conclusos.b) Não havendo impugnações, notifique-se o 

perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários 

e indicar documentos que, eventualmente, necessite nos originais para os 

trabalhos da perícia, podendo, se quiser, fazer carga dos autos.c) 

Apresentada a proposta de honorários, intime a parte executada para que 

sobre ela se manifestem (art. 465, §3º, CPC/2015). Havendo impugnação, 

conclusos.d) Caso não haja manifestação ou decorra o prazo para esta 

finalidade (o que deverá ser certificado), intime-se a PARTE EXECUTADA 

para que efetue o depósito judicial do respectivo valor, em 5 (cinco) dias 

(art. 95, §1º, do CPC/2015).e) Depositados os honorários, notifique-se o 

perito para que indique data, local e horário para o início dos trabalhos da 
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perícia, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência para que haja 

tempo hábil de intimação das partes.f) Desde já, defiro o levantamento de 

50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para início dos 

trabalhos (art. 465, §4°, CPC/2015)......

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41210 Nr: 2646-45.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonir Andrade Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra CLEONIR ANDRADE FARIA, pelos motivos delineados 

na inicial.

À fl. 21 a parte exequente informou o cumprimento da execução pela parte 

executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62684 Nr: 2515-02.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Claudina Gonçalves de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Ciência às partes do retorno do feito da Instância Superior.

II. Não havendo requerimentos no prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se 

e arquivem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75357 Nr: 2556-95.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gloria Alice Ferreira Bertoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Camargo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia de Camargo Viana 

Lanzarin - OAB:OAB/MT 13.678

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerida via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a petição do Requerente, requerendo a 

extinção da ação e consequente arquiva-mento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100358 Nr: 5968-63.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Maria Aparecida de Oliveira, no valor 

de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com 

base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do 

pedido administrativo em 11.5.2017 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101242 Nr: 131-90.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDES DE ALMEIDA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Ildes de Almeida Jesus, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 15.9.2017 (documento anexo à inicial).Por conseguinte, 

julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100367 Nr: 5971-18.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Francisca moraes nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Com a oitiva de duas testemunhas, declaro encerrada a presente 

Instrução Processual.

 II. Conclusos para prolação de sentença.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100367 Nr: 5971-18.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Francisca moraes nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material, julgo 

improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural veiculado pela 

parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 
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responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publicada em 

audiência.Registre-se. Os presentes saem intimados.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado e não havendo pedido de execução em 15 dias, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76104 Nr: 2861-79.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Nobre de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício previdenciário de pensão por morte para dependente de 

segurado especial ao(a) autor(a) Lindinalva Nobre de Amorim, no valor de 

1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), desde a 

data de entrada do pedido administrativo em 18.11.2016 (documento 

anexo à inicial). Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores 

devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e 

juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos 

do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96282 Nr: 4126-48.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material, julgo 

improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural veiculado pela 

parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publicada em 

audiência.Registre-se. Os presentes saem intimados.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado e não havendo pedido de execução em 15 dias, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73966 Nr: 1903-93.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião do Nascimento e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GUILHERME MULLER , ELEONORA 

MARCIA VILÁ MULLER, MARCELO DE OLIVIERA E SILVA, ROSELY MARIA 

TADEU DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfeu Moojen Ramos - 

OAB:6693/MT, Luiz Alfeu Souza Ramos - OAB:6693

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte apelada via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, juntada 

aos autos, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos 

à expedição de documentos, para remessa do mesmo ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65266 Nr: 1213-98.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ademir Lopes Pereira, JOELMA PASCOAL 

BORGES, Efigênia Cândida de Souza, IVANILDA FLORENTINO BORGES, 

HELENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA, GRACILENE MARIA DE SOUZA, Elma 

Cândida de Souza, Elisângela Florentino Borges, Eva Maria dos Santos, 

ESTELITA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198 - MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais intimando as partes, pela imprensa, para ciência do 

retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 48692 Nr: 1543-66.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivaldo da Rocha Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Amorim Santana - 

OAB:14.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucilene Carneiro Xavier - 

OAB:7956

 Vistos, etc.

 I. Ciência às partes do retorno do feito da Instância Superior.

II. Não havendo requerimentos no prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se 

e arquivem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34960 Nr: 666-97.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ortenes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fl. 157, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36077 Nr: 1888-03.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que o acórdão de fl. 100, transitou em julgado (fl.102), 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 42197 Nr: 201-20.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmauro Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, André Luiz Gomes Duran - 

OAB:16960/MT, Max Paulo de Sousa e Silva - OAB:13965/MT

 Vistos, etc.

I. Considerando que o veículo penhorado não está livre e desembaraçado, 

assim como por restar infrutífera a penhora de dinheiro, via Bacenjud, em 

contas bancárias da parte executada, proceda-se à intimação da 

exequente, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

indicando bens do executado que sejam passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser cientificado.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17449 Nr: 204-48.2007.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista as certidões de trânsito em julgado de fl. 213 e 218, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-23.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 13878918, para, querendo, apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 6 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-12.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIO DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos da certidão dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de julho de 

2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestor de Secretaria.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90085 Nr: 1193-05.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvandro Toni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581-MT

 Vistos etc.

Na forma do art. 78 da Lei nº 9.099/95, designo audiência de instrução e 

julgamento para 5 de setembro de 2018, às 13h30 (horário de MT).

Cite-se o acusado, para que compareça à audiência, na forma dos art. 66 

e art. 68, ambos da Lei nº 9.099/95.

Intimem-se as testemunhas arroladas, na forma do art. 67 da Lei nº 

9.099/95.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77358 Nr: 58-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanil Helio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nascimento de 

Carvalho - OAB:2320

 Intimação do denunciado, por meio de seu advogado, para comprovar, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da 2ª (segunda) parcela da 

transação penal no valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), com vencimento em 30 de maio de 2018, que deveria ser 

comprovado nos autos até 30 de junho de 2018, nos termos da sentença 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77399 Nr: 81-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC, PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Vistos etc.

Na forma do art. 78 da Lei nº 9.099/95, designo audiência de instrução e 

julgamento para 5 de setembro de 2018, às 14h30 (horário de MT).

Cite-se o acusado, para que compareça à audiência, na forma dos art. 66 

e art. 68, ambos da Lei nº 9.099/95.

Intimem-se as testemunhas arroladas, na forma do art. 67 da Lei nº 

9.099/95.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77358 Nr: 58-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanil Helio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nascimento de 

Carvalho - OAB:2320

 VISTO. Considerando a proposta de transação efetuada pelo MP e a 

concordância do denunciado, HOMOLOGO a transação ofertada, 

consistente em pagamento de multa de um salário mínimo, divididos em 

duas parcelas de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), com 

vencimento em 30 de abril de 2018 e 30 de maio de 2018, que deverão ser 

depositados na conta do Conselho da Comunidade de Chapada dos 

Guimarães, BANCO BRADESCO, AGENCIA 598-3, CONTA CORRENTE 

672-6, mediante depósito identificado com CPF e devidamente comprovado 

nos autos, em até 30 de junho de 2018. II. Cumprida ou descumprida a 

transação, certifique-se e encaminhe-se os autos ao Ministério Público. III. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

IV. Cumpra-se.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 57/2018-DF

Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Considerando 

a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que revoga o Provimento 

nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o serviço de Plantão 

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso; Considerando que a Portaria nº 841/2018-PRES estabelece ponto 

facultativo no dia 02.07.2018, em virtude do jogo da Seleção Brasileira de 

Futebol; Considerando que a Portaria nº 856/2018-PRES, que fixa horário 

de expediente excepcional no dia 6/7/2018, em virtude do jogo da Seleção 

Brasileira de Futebol; Considerando o afastamento da servidora Urichelli 

Gorgete Souza Nicastro, a partir de 21/02/2018, para licença maternidade; 

Considerando o afastamento da servidora Ely Regina Maniezzo Pina; 

Considerando o afastamento da servidora Patrícia Novaes Costa 

Dominguez; Considerando a permuta realizada entre os servidores 

Douglas Ferreira Corsini e Francieli Mocci Gaiardoni; Considerando a 

permuta realizada entre as servidores Antônia V. da C. Nunis e Dinoerce 

C. B. Henchen; Considerando a permuta realizada entre os Magistrados 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade e Fernando Kendi Ishikawa; 

Considerando o afastamento da Magistrada Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade; Considerando o afastamento do Magistrado Maurício 

Alexandre Ribeiro; Considerando o afastamento do Magistrado Rafael 

Siman Carvalho;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de JULHO/2018: Data 

Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça 01.07.18 Domingo Jean Paulo 

Leão Rufino Douglas Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia 02.07.18 

Segunda-feira (Até às 12h59min) Jean Paulo Leão Rufino Douglas Ferreira 

Corsini José Roberto Fregato 02.07.18 Segunda-feira (A partir das 13h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina Maniezzo Pina José Roberto Fregato 

03.07.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina 

Maniezzo Pina Luiz Donizetti Rocha 03.07.18 Terça-feira (A partir das 19h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Luiz Donizetti Rocha 

04.07.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas 

Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia 04.07.18 Quarta-feira (A partir das 

19h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Tiago da S. 

Gouveia 05.07.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha 05.07.18 Quinta-feira (A partir 

das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Luiz Donizetti 

Rocha 06.07.18 Sexta-feira (Até às 6h59min) Maurício Alexandre Ribeiro 

Lenair da Silveira José Roberto Fregato 06.07.18 Sexta-feira (A partir das 

11h00) Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce C. B. Henchen José Roberto 

Fregato 07.07.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce C. B. 

Henchen Luiz Donizetti Rocha 08.07.18 Domingo Giselda R. S. de O. 

Andrade Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha 09.07.18 

Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce C. B. 

Henchen Tiago da S. Gouveia 09.07.18 Segunda-feira (A partir das 19h) 

Fernando Kendi Ishikawa Maria A. C. Tibúrcio Tiago da S. Gouveia 

10.07.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. C. 

Tibúrcio Cícero de Assis 10.07.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando 

Kendi Ishikawa Eriton Andrade da Silva Cícero de Assis 11.07.18 

Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton Andrade da 

Silva José Roberto Fregato 11.07.18 Quarta-feira (A partir das 19h) 

Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. de Aquino Monguini José Roberto 

Fregato 12.07.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa 

Flávia L. V. de Aquino Monguini Luiz Donizetti Rocha 12.07.18 Quinta-feira 

(A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Irene Celiane Luque Luiz 

Donizetti Rocha 13.07.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi 

Ishikawa Irene Celiane Luque Tiago da S. Gouveia 13.07.18 Sexta-feira (A 

partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Antônia V. da C. Nunis Tiago 

da S. Gouveia 14.07.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Antônia V. da 

C. Nunis Cícero de Assis 15.07.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade 

Antônia V. da C. Nunis Cícero de Assis 16.07.18 Segunda-feira (Até às 

12h) Giselda R. S. de O. Andrade Antônia V. da C. Nunis José Roberto 

Fregato 16.07.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. 

Andrade Ana Maria Guimarães José Roberto Fregato 17.07.18 Terça-feira 

(Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ana Maria Guimarães Luiz 

Donizetti Rocha 17.07.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. 

Andrade Rosângela Block Banazeski Luiz Donizetti Rocha 18.07.18 

Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela Block 

Banazeski Tiago da S. Gouveia 18.07.18 Quarta-feira (A partir das 19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Neuride Antônia Nunes Tiago da S. Gouveia 

19.07.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Neuride 

Antônia Nunes Cícero de Assis 19.07.18 Quinta-feira (A partir das 19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Myrna N. Q. Leite Viana Cícero de Assis 

20.07.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de O. Andrade Myrna N. Q. 

Leite Viana Luiz Donizetti Rocha 20.07.18 Sexta-feira (A partir das 19h) 

Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi Luiz Donizetti Rocha 21.07.18 

Sábado Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi José Roberto Fregato 

22.07.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Maria A. S. Rissi José Roberto 

Fregato 23.07.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino 

Maria A. S. Rissi Tiago da S. Gouveia 23.07.18 Segunda-feira (A partir das 

19h) Fernando Kendi Ishikawa Rosimeire S. da Silva Tiago da S. Gouveia 

24.07.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosimeire S. 

da Silva Cícero de Assis 24.07.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando 

Kendi Ishikawa Nair Santos Rockemback Cícero de Assis 25.07.18 

Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Nair Santos 

Rockemback Luiz Donizetti Rocha 25.07.18 Quarta-feira (A partir das 19h) 

Fernando Kendi Ishikawa Douglas Ferreira Corsini Luiz Donizetti Rocha 

26.07.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Douglas 

Ferreira Corsini José Roberto Fregato 26.07.18 Quinta-feira (A partir das 

19h) Fernando Kendi Ishikawa Antônia V. da C. Nunis José Roberto 

Fregato 27.07.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa 

Antônia V. da C. Nunis Cícero de Assis 27.07.18 Sexta-feira (A partir das 

19h) Fernando Kendi Ishikawa Francieli M. Gaiardoni Cícero de Assis 

28.07.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Francieli M. Gaiardoni Tiago da 

S. Gouveia 29.07.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Francieli M. 

Gaiardoni Tiago da S. Gouveia 30.07.18 Segunda-feira (Até às 12h) 

Fernando Kendi Ishikawa Francieli M. Gaiardoni Luiz Donizetti Rocha 

30.07.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha 31.07.18 Terça-feira (Até às 

12h) Maurício Alexandre Ribeiro Dinoerce C. B. Henchen José Roberto 

Fregato 31.07.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Maria A. S. Rissi José Roberto Fregato ENDEREÇOS E TELEFONES: Nome 

Comarca Vara Telefone Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 

6635411285 Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534 

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740 

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285 

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285 Nair Santos 

Rockemback Colíder Cejusc 6692312469 Douglas Ferreira Corsini Colíder 

Diretoria do Fórum 6692312469 Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder 

Diretoria do Fórum 6692312469 Dinoerce Castardo Bocchi Henchen 

Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 Maria Aparecida Soares Rissi 

Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 Ely Regina Maniezzo Pina Colíder 
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Diretoria do Fórum 6692312469 Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 

6692312469 Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469 Lenair da 

Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469 Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio 

Colíder 3ª Vara 6692312469 Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 

6692312469 Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 

6692312469 Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 

6692312469 Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469 Ana Maria 

Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469 Rosângela Block 

Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469 Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª 

Vara 6692312469 Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 

6692312469 Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469 

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655 Antônio 

Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040 Cícero de 

Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418 José Roberto Fregato Colíder 

Diretoria do Fórum 6696471883 Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do 

Fórum 6696897088 Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 

6699226763 Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia 

ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção 

da OAB e às Autoridades Policiais.

Colíder, 6 de julho de 2018. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA 

ANDRADE Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99754 Nr: 2005-29.2016.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Jesus Assunção - 

OAB:MT-3.528-B, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos.

Em razão da ausência da Defensoria Pública, nomeio PARA O ATO como 

defensor dativo do(a) parte ré, o(a) nobre causídico(a), Dr(a). Maurício 

Ricardo Alves OAB/MT nº 15.523, e fixo os seus honorários em 03 (três) 

URH’s, considerando-se que, malgrado apenas um ato tenha sido 

praticado (acompanhamento em audiência), a atuação foi combativa, 

dedicada e minuciosa, inclusive com tratativa de conciliação, nos termos 

do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, que deverão ser pagos pelo Estado de 

Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária aos pobres, 

mediante certidão a ser requerida pelo defensor dativo.

Encerrada a instrução, principalmente pelo fato de o advogado da parte 

autora ter sido nomeado para o ato, concedo o prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, assegurada vista dos autos, primeiramente à parte autora e 

depois à parte ré para oferecimento das alegações finais por escrito, na 

forma do art. 364, § 2º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47655 Nr: 1447-38.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMM, FM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 24259 Nr: 838-31.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQUINA DE CAFE PROGRESSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19801 Nr: 38-23.1991.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - 

SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CARLOS VIEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JUSSARA R. 

SLHESSARENKO - OAB:1541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39325 Nr: 1259-16.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBG, VBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 954 Nr: 1003-54.1998.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLON GILSON MOREIRA 

COELHO - OAB:MT-4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 9884 Nr: 1648-11.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO TEODORO DE ANDRADE FILHO, 

AURI SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

de 05(cinco) dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência do valor bloqueado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86767 Nr: 257-30.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 146, bem como para querendo, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo de fls. 147/148, pugnando o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50857 Nr: 1575-24.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DA SILVA LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 123, bem como para querendo, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo de fls. 124/125, pugnando o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51886 Nr: 2610-19.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSÉ FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 198, bem como para querendo, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo de fls. 199, pugnando o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39511 Nr: 1399-50.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se sobre o documento 

de fls. 129/130, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50586 Nr: 1302-45.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL TOME DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 
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DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre o documento de fls. 

152/153, pugnando o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001629-89.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PIRES DE MEDEIROS (RÉU)

TANIA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS MEDEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JONATAS LIMA GALADINOVIC (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos, para que esta 

secretaria cumpra a decisão de ID:14029303

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000173-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA LUMI NUKAMOTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000173-07.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: 

CINTIA LUMI NUKAMOTO FERREIRA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de liquidação de sentença 

por procedimento comum apresentado por CINTIA LUMI NUKAMOTO 

FERRIERA em desfavor de Ympactus Comercial LTDA. Nos termos do art. 

511, do CPC/2015, INTIME-SE a parte requerida, por seu advogado 

(Identificador n. 7282551), mediante publicação na imprensa oficial, a 

apresentar contestação no prazo de 15 dias úteis, sob pena de revelia e 

de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido de 

liquidação. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do NCPC, o qual poderá ser revogado a qualquer momento, se 

verificada as hipóteses legais. Às providências. Colíder, 17 de março de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92670 Nr: 1098-88.2015.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1098-88.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 92670.

Vistos, etc.

MARIA APARECIDA RIBEIRO PINTO ajuizou a presente Ação de Abertura 

de Inventário pelo Rito de Arrolamento, em razão do falecimento de seu 

então esposo JUSCELINO FERREIRA DA SILVA.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pretende o 

reconhecimento de ser herdeira, nos termos do artigo 1838, do Código 

Civil, ao fundamento de que o de cujus não deixou descendente ou 

ascendente.

Desta feita, DEFIRO o requerimento no item V, à fl. 09, para tanto 

OFICIEM-SE ao Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais desta 

comarca, bem como à Central Nacional de Óbitos, a fim de informar a este 

juízo sobre a existência de certidão de óbito em nome dos ascendentes do 

de cujus, a saber: Sebastião Ferreira da Silva e Maria Gonçalves da Silva, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, aportados aos autos as respostas dos ofícios, façam os autos 

conclusos.

Sirva-se a presente decisão, no que couber, como mandado e ofício.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 12 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 4330 Nr: 1521-10.1999.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MARQUES FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Vistos, etc.

1) Tendo em vista as buscas de penhora on line e RENAJUD restarem 

infrutíferas DEFIRO o pedido de pesquisa, via sistema INFOJUD a fim de 

localizar o endereço e os bens declarados pelo executado, conforme 

extrato, em anexo.

2) DEFIRO como requer a exequente no item e, de fl. 279, para tanto 

OFICIE-SE ao INSS a fim de que informe a este juízo se o executado 

recebe algum benefício previdenciário;

3) No mais, OFICIEM-SE, nos termos dos itens II e III da decisão de fl. 272.

4) Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora a fim de que junte o valor 

atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, para posteriormente 

ser deliberado sobre a realização ou não da penhora pretendida.

Sirva-se a presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e carta precatória, 

no que couber.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87096 Nr: 540-53.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS, LUCIANE DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT impulsiono os presentes autos, a fim de dar 

cumprimento à manifestação Ministerial de Fls. Retro, nos presentes autos, 

INTIMANDO a parte requerente para acostar aos autos certidão trimestral 

atualizada do segregado, conforme requerido na referida cota do MP. 

Autos a disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 21804 Nr: 2274-59.2002.811.0009
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO RIO VERDENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER EVERTON DA SILVA, CLEVERTON 

RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 Autos nº: 2274-59.2002.811.0009

Código Apolo nº: 21804

Vistos, etc.

1 – Sem delongas desnecessárias, verifica-se que a autora/devedora 

assiste razão quando de sua manifestação às fls. 335-338, pois não cabe 

ao juízo dar início ao cumprimento de sentença, de ofício, mas sim a parte 

interessada o requerer. Aliás, é o que ficou registrada na r. sentença de 

fls. 244-255.

Desse modo, REVOGO a r. decisão de fl. 334.

2 – Destarte, INTIME-SE a parte requerida/credora para manifestar pelo 

que entender de direito, em especial, caso queira, requerer o cumprimento 

de sentença.

3 – Decorrido o prazo sem requerimento, e, inexistindo pendências, 

ARQUIVE-SE o presente feito. Caso contrário, façam os autos conclusos.

4 – Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE a Secretaria de vara se há valores 

depositados e vinculados ao presente feito pendentes de levantamento. 

Caso existente, expeça-se o respectivo alvará em favor dos 

requeridos/credores.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder, 04 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52940 Nr: 376-30.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE COLÍDER - MT - Sr. Celso Paulo 

Banazeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base no art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, a fim de 

condenar o requerido Município de Colíder ao pagamento de R$ 2.910,00 

(dois mil, novecentos e dez reais), a título de indenização por danos 

materiais, corrigidos monetariamente a partir de seu desembolso e 

acrescidos de juros a contar da citação.REVOGO a concessão de 

assistência judiciária gratuita deferida ao requerente à fl. 50, uma vez que 

se trata de “advogado e servidor público federal, com situação estável” 

conforme declarado pelo mesmo na exordial à fl. 13. No mais, CONDENO o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do 

demandante que, atendendo aos critérios do art. 85, do CPC, fixo em 20% 

sobre o valor da condenação.ISENTO o requerido do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3º da 

Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 05 de 

julho de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 21124 Nr: 2134-25.2002.811.0009

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER EVERTON DA SILVA, CLEVERTON RICARDO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO RIO VERDENSE LTDA, OSCAR NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 (...)Trata-se de ação de despejo, por denúncia vazia, ajuizada por Walter 

Everton da Silva e Cleverton Ricardo da Silva em face de Eletro Rio 

Verdense Ltda e Oscar Nunes da Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos.(...).Decido.Sem delongas desnecessárias, no dedilhar dos 

autos, verifica-se que a desocupação do imóvel somente ocorreu após a 

citação. Tal conduta, como assinalado pelos demandados na petição de fl. 

230-231, configura reconhecimento do pedido, pois ao desocupar 

reconhece o direito do autor à retomada do bem locado.Destaca-se que, 

não obstante o requerido alegar no bojo de sua contestação à existência 

de benfeitorias necessárias (que motivou a determinação de realização de 

perícia, fl. 76) e, da mesma forma, os requerentes, às fls. 232-233, alegar 

ter sofrido prejuízos de elevada monta, fato é que, o presente feito tem 

como único objeto a desocupação do imóvel como se observa da exordial. 

Aliás, caso os requeridos quisessem apurar eventuais benfeitorias 

passiveis de indenização deveriam ter usado instrumento processual 

cabível pata tanto, o que não foi feito.Nesse diapasão, portanto, 

verifica-se que além de ser desnecessária a realização de perícia, o 

objeto da presente ação se limita a desocupação do imóvel, ao passo que 

eventual prejuízo sofrido em decorrência das atitudes dos requeridos, 

caso os requeres queiram, deverão propor ação própria objetivando tal 

fim. Além disso, no que tange aos alugueres, nota-se que é objeto do feito 

sob cód. 21804.Diante de todo exposto, RESOLVO O PROCESSO, em 

razão do reconhecimento do pedido pelos demandados, com fundamento 

no artigo 487, III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil.Revogo a perícia 

determinada nos autos.Condeno os requeridos às despesas do processo 

e honorários advocatícios (artigos 85 e 90 ambos do CPC), os quais fixo 

em 10% sobre o valor da causa.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

AQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS ROVIDÊNCIAS.Colíder 

(MT), 04 de julho de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 2640-20.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE FABIENE LUZ, ANDERSON ALEN VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:2.221/DF

 Isto posto, julgo improcedente o presente feito ajuizado por Gleice Fabiene 

Luz e Anderson Alen Vieira Silva em desfavor de Americel S/A - Claro.No 

mais, CONDENO os requerentes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, atendendo aos critérios do art. 85, §2º, do 

CPC, fixo o valor deste em 10% sobre o valor da causa, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma 

vez que são beneficiários da gratuidade da justiça, na forma da 

lei.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.Publique-se. Registre-. Intimem-se.Colíder, 

06 de julho de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89702 Nr: 2707-43.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAIR CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Portanto, ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora no pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da 

Justiça Gratuita, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 04 de julho de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83635 Nr: 991-15.2013.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 POSTO ISSO e com base no artigo 33, § 2º, do ECA, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na exordial, razão porque CONCEDO a guarda definitiva 

da menor Gabrielly Verteiro Silva a avó paterna Magaly Rosa da 

Silva.LAVRE-SE o termo de guarda definitiva.Sem custas 

P.R.I.C.Transitada em julgado a sentença, ao arquivo, com as anotações e 

baixas de estilo.Colíder/MT, 05 de julho de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112373 Nr: 1922-42.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULIRAN PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Autos n°. 1922-42.2018.811.0009 – Código n°. 112373

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 02 de agosto de 

2018, às 14h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 02 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102312 Nr: 3771-20.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON BARBOSA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 3771-20.2016.811.0009 – Código nº. 102312

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

145/148), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado 

documentos, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 11 de setembro de 2018, 

às 17h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 5 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104884 Nr: 1276-66.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVE APARECIDO DIAS JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1276-66.2017.811.0009 – Código nº. 104884

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

37), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de 

modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 

397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 12 de setembro de 2018, 

às 15h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 5 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98922 Nr: 1423-29.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GERCIONE MOREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PINTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 
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OAB:13404/MT, Marluce Nubia Baldo dos Santos ( Estagiária)[ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos n. 1423-29.2016.811.0009 – Código n. 98922

Decisão

Vistos, etc.

Apresentada resposta à acusação pela defesa do acusado a mesma 

propugnou pela absolvição sumária alegando a presença da causa 

excludente de ilicitude consistente na legitima defesa.

Pois bem.

Em que pese os esforços da defesa, dos documentos constantes dos 

autos, não vislumbro a existência manifesta da excludente da ilicitude do 

fato alegada, porquanto desamparada de qualquer substrato probatório, 

ao menos neste momento.

Registre-se, a simples alegação, sem demonstração efetiva, não é apta a 

configurar a excludente de ilicitude supra e, por conseguinte, conduzir ao 

juízo de absolvição sumária.

Portanto, INDEFIRO o pleito defensivo.

Posto isso, na fase do artigo 410, do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para 4 de setembro de 2018, às 

15h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como 

o acusado e seu advogado, para comparecimento na respectiva 

audiência.

Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 5 de julho de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111852 Nr: 1607-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FERREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessica Lorca Strapazzon - 

OAB:16028/E

 Autos n°. 1607-14.2018.811.0009 – Código n°. 111852

 Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 22 de agosto de 

2018, às 14h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Sem prejuízo solicite-se ao Juízo Deprecante cópias da resposta à 

acusação, bem como informe da presente decisão.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 08 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105797 Nr: 1825-76.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO do advogado de defesa a fim de que no prazo legal se 

manifeste acerca do cálculo de pena.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111729 Nr: 1532-72.2018.811.0009

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de interpelação judicial, 

e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do NCPC, para NOTIFICAR a parte requerida a prestar os esclarecimentos 

acima indicados no prazo de 30 (trinta) dias, ADVERTINDO-O de que, em 

caso de recusa, a parte interpelante adotará as medidas judiciais para 

preservação de seus direitos;b) INDEFIRO o pedido da parte autora de 

inclusão no polo passivo do Oficial de Justiça, Sr. Luiz Donizetti Rocha, 

pois que a certidão de fl. 35 goza de presunção de legitimidade, na forma 

dos arts. 143 e 144 e art. 148 a 153 da Lei Complementar Estadual nº 

04/1990. IV - DISPOSIÇÕES FINAISExpeça-se notificação judicial ao 

interpelado por correspondência, com aviso de recebimento, atentando-se 

para os endereços informados na inicial.Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

c o m  a  p r ó p r i a  i n s e r ç ã o  n o  s i s t e m a  i n f o r m a t i z a d o 

APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Intimem-se.Por fim, com o retorno da 

correspondência e realizada a interpelação da parte requerida, bem como 

recolhidas as custas processuais remanescentes, caso existentes, sem 

se descurar dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, entreguem-se os autos à 

parte requerente, nos termos do art. 729 do NCPC.Cumpra-se.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90445 Nr: 2341-19.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON CARVALHO DO NASCIMENTO, ANA DE 

LURDES CARVALHO, DIVINA CARVALHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO DOS SANTOS, MUTUAL 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:11043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:OAB/RJ 118.948, GISLAINE MAIRA MANTOVANI MAGALHAES - 

OAB:3564

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito por 40 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122031 Nr: 2964-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE ALENCAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Procedido ao aditamento da inicial, constata-se que a parte autora 

comprovou o recolhimento das custas iniciais.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 
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audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 15:30h a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122050 Nr: 2967-67.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CHRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento 

de não possuir condições financeiras para arcar com as custas 

processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a 

analisar.A lei que regulamentou a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados é a bem conhecida lei n.º 1.060/50, o qual teve seus artigos 

3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 expressamente revogados pelo Código de 

Processo Civil de 2015.(,,,) Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência.Com efeito, não há nos autos 

qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência do autor, mesmo 

porque, não trouxe qualquer documento que comprove o alegado. Assim, 

intime-se o requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência 

alegada, ou, não havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao 

recolhimento de custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(NCPC §2º do art. 99 e art. 290).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117551 Nr: 964-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão da certidão do oficial de justiça, bem como do pedido retro (fls. 

57), defiro nova expedição de mandado de citação e busca e apreensão 

no endereço indicado pela parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71679 Nr: 3747-46.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BORGES, JOSÉ PEREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Cite-se o polo passivo por edital, para que responda a presente ação, no 

prazo de quinze (15) dias, atentando-se para as regras contidas nos 

artigos 256 e 257, II do CPC.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para patrocinar os interesses da requerida, 

conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta vistas dos 

autos para que oferte a competente defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105886 Nr: 3505-82.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VJCC, VCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSTC, DDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, determino à gestora entrar em contato 

telefônico com o advogado dativo nomeado para informa-lo acerca do 

decurso do prazo para o exercício de seu mister.

Deverá também a gestora indaga-lo se o mesmo pretende continuar a ser 

nomeado como advogado dativo em outros processos, a fim que seja 

analisada a possibilidade de retirar seu nome da lista de nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70766 Nr: 3396-73.2014.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, determino à gestora entrar em contato 

telefônico com a advogada dativa nomeada para informa-la acerca do 

decurso do prazo para o exercício de seu mister.

Deverá também a gestora indaga-la se a mesma pretende continuar a ser 

nomeada como advogada dativa em outros processos, a fim que seja 

analisada a possibilidade de retirar seu nome da lista de nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107350 Nr: 4194-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CENILTO CARLOS DA SILVA - 

OAB:27287

 Vistos.
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Considerando que o procurador peticionante de fls. 27/28 foi nomeado 

para patrocinar os interesses da parte autora nos autos de código 107352 

em tramite na Segunda Vara NOMEIO o Dr. André Antônio Weschenfelder 

como advogado dativo para a qual arbitro 02 URH a ser paga pelo Estado 

do Mato Grosso.

Deixo de deliberar acerca do apensamento da presente ação com a que 

tramita na segunda vara, vez que a parte autora pugnou naquela pela 

extinção pelo pagamento.

Nos termos do parecer ministerial intimem-se as partes para manifestarem 

acerca de eventual acordo e parte requerente acerca do pagamento, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80330 Nr: 3319-30.2015.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de decurso do prazo, determino à gestora 

entrar em contato com o advogado dativo nomeado para que este 

manifeste se pretende continuar como patrono em favor da parte para a 

qual foi nomeado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114353 Nr: 7124-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, proceda-se com a avaliação do imóvel de matrícula 

nº. 3958 de propriedade de Evaristo Trentin com a posterior intimação das 

partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121674 Nr: 2791-88.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA TEIXEIRA SINHORINI - 

OAB:OAB/PR 39.639, HELENA ROSSET GIACOMINI - OAB:OAB/PR 

39.638, HUGO MIRANDA MENDES DA SILVA - OAB:OAB/PR 33.833, 

RODRIGO ALVES RODRIGUES - OAB:OAB/PR 60787, THIAGO MORETO 

FIORI - OAB:OAB/PR 46.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, cancelo a audiência anteriormente 

designada e determino a devolução da carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84140 Nr: 395-12.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIMAR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que se manifeste em 05 dias 

requerendo que entender pertinente, nos termos do artigo 485, §1º, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1145 Nr: 1223-57.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELVINO CASSOL., ANA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA - 

OAB:21807-o, ELIANE CAMARGO - OAB:23187-B, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, 

desta feita determino a intimação da parte embargada para que se 

manifeste em 5 dias.

Decorrido o prazo, autos conclusos.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36504 Nr: 1201-23.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A, VANINA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:13756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo para manifestação dos supostos 

sucessores, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16668 Nr: 1686-33.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte requer às fls. 127 a expedição de alvará judicial para liberação 

dos valores constantes às fls. 125 depositados pelo INSS a título de 

honorários de sucumbência.

Ocorre que o demonstrativo de fls. 125 informa que os valores foram 

transferidos para a conta única do tesouro nacional no mês de agosto de 

2017.

A Lei n. 13.463/2017 em seu artigo 2º dispõe que:

Art. 2o. Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e 

cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam 

depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial.

§ 1o O cancelamento de que trata o caput deste artigo será 
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operacionalizado mensalmente pela instituição financeira oficial 

depositária, mediante a transferência dos valores depositados para a 

Conta Única do Tesouro Nacional.

§ 2o Do montante cancelado:

I - pelo menos 20% (vinte por cento) deverá ser aplicado pela União na 

manutenção e desenvolvimento do ensino;

II - pelo menos 5% (cinco por cento) será aplicado no Programa de 

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM).

§ 3o Será dada ciência do cancelamento de que trata o caput deste artigo 

ao Presidente do Tribunal respectivo.

§ 4o O Presidente do Tribunal, após a ciência de que trata o § 3o deste 

artigo, comunicará o fato ao juízo da execução, que notificará o credor.

Dessa forma, indefiro o pedido de alvará judicial formulado, vez que a 

exequente foi intimada apenas para fins de ciência.

Assim querendo poderá a exequente proceder nos termos do artigo 3º da 

retro mencionada lei.

Após o decurso de 15 dias se não houver manifestação, retorne-se os 

autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27211 Nr: 1315-64.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ ROTTA, INÊS ROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 No mérito, dou provimento ao recurso, eis com a prolação da sentença é 

defeso ao magistrado lançar novo édito, salvo em sede de embargos de 

declaração.Em que pese à decisão de fls. 685 não tratar-se de nova 

sentença, tal decisão inova, visto que impõe um gravame ao 

embargante.Verifica-se, ainda, que a parte embargada poderia ter 

realizado o pedido de averbação na matricula do imóvel no momento em 

que reconveio nos autos, entretanto, preferiu não o fazê-lo.Neste 

sentido:É que, após proferir sentença de improcedência da ação, 

esgotou-se a prestação jurisdicional do juiz de primeiro grau em relação ao 

mérito da causa, somente podendo ser modificada a sentença pelo juiz 

nas hipóteses do art. 463, do CPC (...). Dessa forma, não poderia o juízo 

conceder antecipação de tutela após indeferir, por meio de sentença, o 

pedido formulado na ação principal, eis que esgotada sua jurisdição a 

respeito. Eventual procedência ou confirmação das razões da sentença 

serão analisados pelo Tribunal quando do julgamento do apelo interposto, 

o qual, segundo consignado pelo acórdão recorrido, foi recebido no duplo 

efeito, não havendo prejuízo para a parte(...) (STJ - REsp: 1183929, 

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJe 

07/04/2010)Por fim, não há de se falar em cumprimento provisório de 

sentença, tendo em vista que o Tribunal de Justiça julgou no sentido de 

procedência da petição incial, portando, em favor do Embargante.Assim 

sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios e chamo 

o feito a ordem para cassar a decisão de fls. 685.Considerando que o 

feito pende de julgamento perante o STJ, os autos devem aguardar em 

arquivo até trânsito em jugado.Intimem-se as partes.Expeça-se oficio para 

o CRI para que retire da a averbação da matrícula do imóvel.Publique-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38574 Nr: 3273-80.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER LEASING S/N

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:CE/14.325-A, JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - 

OAB:15115, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17513 Nr: 2417-29.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA EVANGELISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução movida por MARIA MADALENA EVANGELISTA DO 

NASCIMENTO em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que 

impugnou à execução.

O exequente concorda com os cálculos apresentados pelo executado em 

sua impugnação, requerendo a homologação dos cálculos.

Decido.

 Tendo em vista que o credor concordou com os termos propostos pela 

Autarquia Federal e com a consequente homologação do cálculo 

apresentado, é o caso de extinção com análise do mérito.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

cumprimento de sentença por MARIA MADALENA EVANGELISTA DO 

NASCIMENTO em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos 

termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, homologando o 

cálculo apresentado pelo executado.

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Após o transito em julgado, extraia-se cópia da sentença e cálculos para o 

processo executivo, arquivando-se estes autos, devendo ser expedido 

RPV para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122615 Nr: 3213-63.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

Trata-se de pedido de relaxamento de prisão e de concessão de liberdade 

provisória realizado por FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS, já qualificado, preso 

em flagrante delito pela prática, em tese por ameaça no âmbito de violência 

domestica, tráfico de drogas, posse e porte irregular de arma de fogo de 

uso permitido e restrito.

 A defesa afirma que em a prisão em flagrante pelo delito de trafico de 

drogas foi ilegal em virtude de: que foi violado o domicilio, vez que foi 

realizado buscas na residência sem mandado de busca e apreensão; que 

na apreensão e revista pessoal, que ocorreu na casa de sua 

ex-companheira, não foi localizado nada que justifica-se a busca 

realizada; que a prova é ilícita e como consequência a prisão em flagrante.

No que tangue ao delito de ameaça alega que não estão presentes os 

requisitos autorizadores da custódia preventiva, tendo em vista que o 

acusado é primário, possui residência fixa e familiares na Comarca, bem 

como que não estava ameaçando a vítima.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável à revogação da prisão 

preventiva às fls. 69/74 e nos autos de código 122613 às fls. 58/65.

 Decido.

A pretensão do requerente não merece procedência, como restará 

demonstrado a seguir.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons 

antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por 

si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes 

outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a 

decretação da medida extrema, como ocorre in casu. A respeito já decidiu 

o Ministro Relator Jorge Mussi (Habeas Corpus 128.258/MT, Julgado em 

29/04/2009).
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Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão cautelar quando 

a custódia preventiva está devidamente justificada na garantia da ordem 

pública e quando há notícia de que o acusado foi preso em flagrante delito 

com porções de substancias entorpecente denominada maconha, balança 

de precisão, munições, cinto para munições, entre outros, conforme auto 

de apresentação e apreensão de fls. 08.

Presente, também, a necessidade de garantir a segurança pessoal da 

vítima, vez que embora tenha endereço fixo e emprego lícito, o fato é que 

a conduta do acusado é de extrema gravidade, e tal circunstância 

demonstra a periculosidade em concreto do autuado, visto que este se 

mostrou severamente agressivo.

 Verifica-se que conforme as declarações da vítima o acusado foi até a 

sua residência ocasião em que mandou a citada abrir a porta, 

ameaçando-a dizendo que estava armado (fls. 11), sendo corroborado 

com depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, em 

que narram que o acusado estava armado e estava em posse de 

substancias entorpecente (fls. 04).

A materialidade do delito está comprovada nos autos uma vez que foi 

encontrado com os acusados a substância entorpecente e munições, 

conforme auto de constatação provisória de entorpecentes de fls. 20.

Quanto à autoria, o denunciado foi preso em flagrante delito, e confessou 

admitiu a propriedade das substancias, entretanto, relatando que era para 

uso (fls. 16/18).

Salienta-se que a Lei Maria da Penha veio para nosso ordenamento 

jurídico para diminuir o número de casos parecidos como esse dos autos 

em que o companheiro acha que sua esposa, namorada, convivente, 

ex-mulher, etc; é sua propriedade.

A comunidade jurídica também conhece o grande número de réus que 

após serem acusados por suas esposas retornam para se vingar, desta 

feita, entendo que por cautela, a fim de preservar a segurança da vítima, o 

réu deve permanecer encarcerado.

Por tais razões, entendo que o requerente não merecer de liberdade 

provisória, ao menos neste momento.

Sendo assim, presentes os pressupostos da preventiva.

Sobre os pressupostos da preventiva Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra 

Processo Penal, 17º Edição, Atlas, pág. 416, assim doutrina:

“A prisão preventiva só pode ser decretada ‘quando houver prova da 

existência do crime e indícios suficientes de autoria’. A primeira exigência 

refere-se á materialidade do crime, ou seja à existência do corpo de delito 

que prova a ocorrência do fato criminoso ( laudos de exame de corpo de 

delito, documentos, prova testemunhal etc.). Exigindo-se ‘prova’ da 

existência do crime, não se justifica a decretação da prisão preventiva 

diante da mera suspeita ou indícios da ocorrência de ilícito penal.

Exige-se ainda para a decretação da prisão preventiva ‘indícios 

suficientes da autoria’. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, 

elementos probatórios menos robustos que os necessários para a 

primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e 

unívocos, como se exige para a condenação; não é necessário que gerem 

certeza de autoria”.

 Presente, também, o requisito da preventiva que, no caso, é a garantia da 

ordem pública, posto que o comércio de drogas coloca em risco a saúde 

pública, com a ocorrência de furtos para sustentar o vício, sendo 

necessária a intervenção judicial para custódia do indiciado, sob pena de 

descrédito da própria instituição.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, 

DA LEI 11.343/2006 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROVA 

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE 

TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPOSSIBILIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO BOJO DO MANDAMUS – PEQUENA 

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE POR SI SÓ NÃO IMPLICA EM 

DESCLASSIFICAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – 

IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM 

DENEGADA. I- A prisão preventiva justifica-se, porquanto o crime descrito 

no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, é punido com pena superior a 4 

(quatro) anos (artigo 313, inciso I, do CPP), e, ainda, pela necessidade de 

garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP), abalada pela gravidade 

concreta das condutas. II – Tese de que a apreensão de pouca 

quantidade de entorpecente afastaria, por si só, a traficância, não merece 

prosperar, eis que a paciente foi presa, sob indícios contundentes de que 

mantinha uma "boca de fumo" no local. III - Alegada dependência química 

carece de comprovação inequívoca. IV - O reconhecimento da incidência 

da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, depende de 

análise aprofundada, incursão esta vedada nesta via. V - As medidas 

cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e 

insuficientes, em face das circunstâncias do fato e da gravidade in 

concreto dos delitos. VI - É certo que a paciente ostenta adjetivos 

pessoais favoráveis, porém tais predicados, quando isolados, não 

desconstituem a custódia quando defrontadas com os pressupostos e 

requisitos autorizadores daquela. VII - Ordem denegada. Com o parecer da 

P G J  ( T J - M S  -  H C :  1 4 0 5 4 6 6 5 8 2 0 1 5 8 1 2 0 0 0 0  M S 

1405466-58.2015.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, 

Data de Julgamento: 01/07/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 

03/07/2015)

Esses relevantes fundamentos são suficientes para a manutenção da 

custódia com fundamento na garantia da ordem pública.

Sobre a questão ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra 

Processo Penal, 17º Edição, Atlas, pág. 417:

“Refere-se a lei, em primeiro lugar, às providências de segurança 

necessárias para evitar que o delinqüente pratique novos crimes contra a 

vítima e seus familiares ou qualquer outra pessoa, quer porque é 

acentuadamente propenso às práticas delituosas, quer porque, em 

liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a inflação 

cometida. Embora não se tenha afirmado na jurisprudência um conceito 

estratificado para a expressão garantia da ordem pública, a periculosidade 

do réu tem sido apontada como fator preponderante para a custódia 

cautelar.

 Mas o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução 

de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria 

credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua 

repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve 

ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação 

criminosa”

Por fim, ressalto que não há requisitos para o relaxamento da prisão, uma 

vez que consoante depoimento policial (fls. 05/06) quando o realizada a 

revista pessoal do acusado no momento da prisão em flagrante pelo delito 

de ameaça (código 122613) foi localizado em sua mochila substancia 

entorpecente análoga a maconha.

 De acordo com tais declarações já havia denuncias de que o citado 

estava comercializando drogas no município, bem como foi realizada 

busca e apreensão em sua residência com autorização.

Relevante deixar claro que o preso "in tese" foi armado até a casa da 

vítima, a ameaçou e após ser denunciado por ela a polícia foi em seu 

domicílio e encontrou a arma e drogas. Tenho que há razões suficientes 

para que sua prisão seja mantida afinal. Há fortes indícios da 

periculosidade do custodiado que justificam sua prisão preventiva.

 Nestes termos, e uma vez presente um dos fundamentos da prisão 

preventiva (garantia da ordem pública), por ora, indefiro os pedidos de 

liberdade provisória, medidas cautelares diversas e de relaxamento da 

prisão formulado pelo requerente FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS, já 

qualificado, devendo o mesmo permanecer recolhido na prisão em que se 

encontra até ulterior deliberação deste Juízo.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa acerca desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16451 Nr: 1471-57.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANACIFICO JOSÉ MARIA, IZABEL DIAS MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721, CARLOS APARECIDO DE ARAUJO - OAB:44094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte requer às fls. 164 que seja oficiado a conta única do tesou 

nacional para transferências valores constantes às fls. 157.

Ocorre que o demonstrativo de fls. 1575 informa que os valores foram 

transferidos para a conta única do tesouro nacional no mês de outubro de 

2017, em cumprimento a Lei n. 13.463/2017 que em seu artigo 2º dispõe 
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que:

Art. 2o. Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e 

cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam 

depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial.

§ 1o O cancelamento de que trata o caput deste artigo será 

operacionalizado mensalmente pela instituição financeira oficial 

depositária, mediante a transferência dos valores depositados para a 

Conta Única do Tesouro Nacional.

§ 2o Do montante cancelado:

I - pelo menos 20% (vinte por cento) deverá ser aplicado pela União na 

manutenção e desenvolvimento do ensino;

II - pelo menos 5% (cinco por cento) será aplicado no Programa de 

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM).

§ 3o Será dada ciência do cancelamento de que trata o caput deste artigo 

ao Presidente do Tribunal respectivo.

§ 4o O Presidente do Tribunal, após a ciência de que trata o § 3o deste 

artigo, comunicará o fato ao juízo da execução, que notificará o credor.

Dessa forma, indefiro o pedido de expedição de oficio formulado, vez que 

a exequente foi intimada apenas para fins de ciência.

Assim querendo poderá a exequente proceder nos termos do artigo 3º da 

retro mencionada lei.

Após o decurso de 15 dias se não houver manifestação, retorne-se os 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62641 Nr: 736-43.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI VALIM DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Chamo o feito a ordem, vez que a liquidação proposta pelo Ministério 

Público não foi recebida nos termos do artigo 509 do Código de Processo 

Civil.

Recebo a liquidação ofertada pelo Parquet às fls. 111/113 tendo em vista 

que a sentença de mérito foi ilíquida em relação ao valor dos danos 

ambientais.

A presente liquidação seguira o rito comum (artigo 509, II do Código de 

Processo Civil), uma vez que há a necessidade de provar fato novo, entre 

eles a extensão e a gravidade do dano.

CITE-SE o Liquidado, pessoalmente, por meio de mandado, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde 

logo, especificar, de maneira justificada as provas que pretende produzir 

(art. 336, CPC), advertindo-o sobre os efeitos da revelia (artigos 344 e 

345, CPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar 

a sentença que a julgou (CPC, art. 509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME-SE o 

Liquidante para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, 

desde logo, especificar de maneira justificada, as provas que pretende 

produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24928 Nr: 2251-26.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 31, remetendo os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25345 Nr: 2758-84.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629, 

VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, ELIANE CAMARGO - OAB:80427, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 Vistos.

Deixo de apreciar a petição de fls. 1.144/1.145, tendo em vista que o 

pedido por nova perícia já foi apreciado às fls. 1.128.

Considerando que a certidão de fls. 1.148, intimem-se às partes para 

apresentação de alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27125 Nr: 1257-61.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO ALVES RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Deixo de apreciar a petição de fls. 31, tendo em vista que não houve 

perda de prazos conforme já descrito na decisão de fls. 203.

Considerando a inercia do banco exequente (fls. 209), autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69356 Nr: 2557-48.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333-B/MT

 Vistos.

Recebo a liquidação ofertada pelo Parquet às fls. 150/152 tendo em vista 

que a sentença de mérito foi ilíquida em relação ao valor dos danos 

ambientais (item b – fls. 71).

A presente liquidação seguira o rito comum (artigo 509, II do Código de 

Processo Civil), uma vez que há a necessidade de provar fato novo, entre 

eles à extensão e a gravidade do dano.

CITE-SE o Liquidado, pessoalmente, por meio de mandado, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde 

logo, especificar, de maneira justificada as provas que pretende produzir 

(art. 336, CPC), advertindo-o sobre os efeitos da revelia (artigos 344 e 

345, CPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar 

a sentença que a julgou (CPC, art. 509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME-SE o 

Liquidante para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, 

desde logo, especificar de maneira justificada, as provas que pretende 

produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40193 Nr: 1208-78.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BARBOSA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Chamo o feito a ordem, vez que a liquidação proposta pelo Ministério 

Público não foi recebida nos termos do artigo 509 do Código de Processo 

Civil.

Recebo a liquidação ofertada pelo Parquet às fls. 150/152 tendo em vista 

que a sentença de mérito foi ilíquida em relação ao valor dos danos 

ambientais (item c – fls. 103).

A presente liquidação seguira o rito comum (artigo 509, II do Código de 

Processo Civil), uma vez que há a necessidade de provar fato novo, entre 

eles a extensão e a gravidade do dano.

CITE-SE o Liquidado, pessoalmente, por meio de mandado, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde 

logo, especificar, de maneira justificada as provas que pretende produzir 

(art. 336, CPC), advertindo-o sobre os efeitos da revelia (artigos 344 e 

345, CPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar 

a sentença que a julgou (CPC, art. 509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME-SE o 

Liquidante para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, 

desde logo, especificar de maneira justificada, as provas que pretende 

produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14420 Nr: 2277-29.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADUILIO SARTORI, IBRAIM 

SARTORI, NOEMI TEREZINHA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte requerente para apresentar os cálculos 

atualizados da dívida para instruir o pedido de penhora online através do 

Sistema BACENJUD, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30764 Nr: 1456-49.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  A S S O C I A Ç Ã O 

COM.DES.ART.CULT.INF.SOCIAL DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65795 Nr: 3975-55.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMAR KIPPERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:30.820/RS

 Vistos.

O banco executado apresenta impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls.171/174 afirmando, em síntese, que realizou o deposito no valor do 

veículo no montante de R$ 19.200,00.

O comprovante encontra-se acostado às fls. 151-v.

Verifica-se que o exequente em momento algum levantou valores nos 

autos, sendo que NÃO HÁ ALVARÁ JUDICIAL de liberação de valores 

expedidos.

Consta certidão e extrato às fls. 178/179 que NÃO HÁ VALORES 

depositados na conta judicial vinculado aos presentes autos.

Assim sendo, julgo improcedente a impugnação apresentada pelo banco.

Intime-se o exequente para dar andamento na execução, requerendo o 

que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40333 Nr: 1346-45.2012.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447, 

RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para 

complementar o valor do pagamento da diligência do oficial de justiça, no 

valor de R$ 170,00, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme certidão de fls. 

215, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38055 Nr: 2753-23.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA, JUDITE SOUZA DA 

SILVA NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, ALDO ANTUNES, ROBERTO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, João Vicente Montano Scaravelli - OAB:3933, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877-B
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 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38172 Nr: 2870-14.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA ANDREA MIRANDA LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, 

ROBERTO DE TAL, ALDO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76887 Nr: 1931-92.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Sr. Perito localizou a pericia anteriormente agendada, 

cancelo a já designada.

Intimem-se as partes acerca da perícia acostada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92832 Nr: 3326-85.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Sr. Perito localizou a pericia anteriormente agendada, 

cancelo a já designada.

Intimem-se as partes acerca da perícia acostada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121029 Nr: 2492-14.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM- GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 14:00h a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121023 Nr: 2491-29.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM- GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 13:30h a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cumpra-se, expedindo o necessário

Comodoro/MT, 09 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 1217-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Tratando-se de pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cumpre 

esclarecer que este é utilizado para a realização de bloqueio de veículos 

cadastrados em nome do executado.

As diligências a fim de que se proceda a expropriação de bens são de 

responsabilidade do Exequente, afinal, é ele o interessado no 

adimplemento do débito, e se verifica nos autos que o mesmo não realizou 

buscas perante os cartórios de registros de imóveis do estado e 

tampouco perante o DETRAN.

Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade do credor para encontrar bens.

Ante o exposto, intime-se o Exequente para requerer o que de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82960 Nr: 4215-73.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORALDA BATISTA DE MATOS BICALHO , 

MOACIR DIAS BICALHO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifiquei que o executado Moacir Dias Bicalho 

Neto se manifestou às folhas 107/108 e 112. Intime-se o subscritor para 

juntar nos autos a procuração judicial, no prazo de 15 dias e para que, 

caso saiba, informe o endereço do executado Moacir Dias Bicalho ou junte 

procuração com poderes para receber a citação.

 A boa fé deve permear todas as manifestações nos autos. Assim sendo, 

por ora indefiro o pedido de citação por edital até a manifestação do Dr. 

Elton Queiroz de Freitas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102323 Nr: 1972-88.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E 

TRANSPORTES - EPP, BRUNO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de requisição de informações feito pela parte autora a 

fim de que seja descoberto o endereço da parte ré.

 Deve ser consignado que a parte autora apenas alega que suas buscas 

restaram infrutíferas, porém, nada prova nos autos.

 TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067015115 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 25/01/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO 

JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Cabível a requisição judicial de 

informações acerca da localização da parte ré, mas antes deve haver a 

demonstração de exaurimento pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa. No presente caso, inexiste demonstração 

de busca prévia pelo Banco do endereço citatório da parte adversa, tendo 

postulado, logo após a juntada de certidão negativa do oficial de justiça, a 

busca junto aos órgãos públicos. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70067015115, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 21/01/2016). Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara 

Cível Diário da Justiça do dia 25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo

Posto isto, INDEFIRO o pedido de requisição de informações, afinal tal 

dever cabe à parte.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114963 Nr: 7370-16.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPLEY LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E 

SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA MORETTO - 

OAB:288353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Tendo em vista que a Executada ainda não foi citado, indefiro o pedido de 

consulta ao sistema BACENJUD a fim de garantir a execução.

Cite-se a executada no endereço indicado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105557 Nr: 3341-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDR, FDSR, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:, MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIANE DIAS DA SILVA, Filiação: Nerci 

Dias Manoel, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, para o fim de declarar a extinção do pátrio 

poder, da requerida Rosiane Dias da Silva, com relação ao adolescente 

Felipe da Silva Rocha. A decisão é extintiva de mérito com base no art. 

487, I do CPC e art. 1638 do Código Civil Brasileiro.Determino a averbação 

desta sentença no registro de nascimento da referida criança.Sem custas 

ou honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 09 de abril de 2018

João Victor Ladeia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38174 Nr: 2872-81.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BENÍCIO DE MACEDO, CLEONICE 

APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, ALDO ANTUNES, ROBERTO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38320 Nr: 3018-25.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38321 Nr: 3019-10.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE DEOBALD ROCHA, ADILSON ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38322 Nr: 3020-92.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, MARIA HELENA DE 

SOUZA FAGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38372 Nr: 3070-21.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES PERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38374 Nr: 3072-88.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MOREIRA RAMOS, MARIA APARECIDA DA 

SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 3073-73.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REVALDAVEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38378 Nr: 3076-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEDRO BASGAL, ZENILDA XAVIER BASGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38660 Nr: 3358-66.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 3359-51.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA FERREIRA DA SILVA, ELSON BATISTA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38672 Nr: 3370-80.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA, MESSIAS PAULA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38673 Nr: 3371-65.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALMEIDA DA SILVA, JUSCILETE FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38674 Nr: 3372-50.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO DA CRUZ PEREIRA, TAIS MACHADO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38676 Nr: 3374-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DA SILVA, ALZIRA DE ASSIS ALMEIDA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38678 Nr: 3376-87.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI CALAU DA SILVA, CICERA PORFIRIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 
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anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38680 Nr: 3378-57.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS, MARIA SOCORRO 

LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38682 Nr: 3380-27.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCENA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos principais (código 9640), que 

remeteu o feito para a Justiça Federal, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15124 Nr: 356-98.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RIBEIRO DE MORAES, MARCOS DA SILVA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação da parta exequente de fls. 119, expeça-se 

novo RPV para pagamento, nos temos do artigo 3º da Lei n. 13.463/2017:

Art. 3o Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício 

requisitório, a requerimento do credor.

Parágrafo único. O novo precatório ou a nova RPV conservará a ordem 

cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a 

todo o período.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 9460 Nr: 339-33.2003.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, DEOCLÉCIO 

ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, 

GERALDO ZAMBAN, ROBERTO DE TAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ANTUNES, E OUTROS, LUIZ APARECIDO 

PINHEIRO NOIA, JUDITE SOUZA DA SILVA NOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, 

RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110, ROSANGELA 

BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 Ante o exposto, remeto os autos e os seus apensos para à Justiça 

Federal da Subseção de Cáceres/MT, uma vez que o Município pertence 

àquela jurisdição, dando-se baixa, inclusive, na distribuição.Colacione-se a 

presente decisão nos embargos de terceiro em apenso.Preclusa a via 

recursal, certifique-se e remetam-se os autos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24437 Nr: 1846-87.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR DARTANHAN RAMOS, PATRICIA ALINE RAMOS 

FERREIRA, SAMIR DARTANHAN RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Aline Ramos Ferreira - 

OAB:7203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que se verifica a inercia dos 

exequentes.

Remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32757 Nr: 943-47.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CADORE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos. (...) A decisão de fls. 83 determinou que as partes manifestassem 

quanto às provas que pretendessem produzir, sendo que o requerente 

pugnou pelo julgamento antecipado do feiro e o requerido pugnou pelo 

depoimento pessoal da parte e produção de provas testemunhas. Decisão 

de fls. 95/96 determinou a suspensão do feito até o julgamento no 

Supremo Tribunal Federal dos temas de n. 265, 284 e 285, sendo que a 

parte autora apresentou embargos de declaração que foram providos (fls. 

127/129), oportunidade em que foi determinado o prosseguimento do feito. 

A decisão de fls. 158 determinou a suspensão do feito até o julgamento do 

tema n. 935 no Superior Tribunal de Justiça. A parte autora requer às fls. 

161 que seja afastada a suspensão do feito anteriormente determinada e 

que realizado o julgamento da ação. Pois bem. Assiste razão a parte 

autora uma vez que a discussão dos autos não se enquadra no teme n. 

935, vez que não se trata de ação revisional, bem como não há a 

discussão de capitalização e juros remuneratórios. Em relação ao pedido 

do banco requerido de pugnou pelo depoimento pessoal da parte e oitiva 

de testemunhas, determino que seja justificado a sua necessidade no 

prazo de 15 dias, uma vez que a prova da matéria dos autos é 

iminentemente documental. Na mesma oportunidade devera o requerido 

apresentar o rol de testemunhas. Intime-se o banco réu para que exiba a 

Cédula Rural Hipotecária nº 89/02700-0, sob pena de incidência do artigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 315 de 585



400 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69568 Nr: 2686-53.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHDOT, MASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Colha-se parecer ministerial.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119737 Nr: 1858-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON TRINDADE DE ALMEIDA, JONILSON 

AZEVEDO NETO, VALDEMAR PEDROSO, VANDERLEI LOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85133 Nr: 645-45.2016.811.0046

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agrpecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ZAMO, DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:10200/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40457 Nr: 1470-28.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON JANES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113248 Nr: 6637-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BELUSSI MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para que manifeste 

acerca da juntada de ref. 37 no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81263 Nr: 3613-82.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMDR, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base no 

art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 30% do salário 

mínimo vigente ao tempo de cumprimento da obrigação, bem como 50% 

dos gastos referente à saúde, vestuário e educação.Ciência ao MPE e à 

DPE.Sem custas.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 91748 Nr: 2835-78.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ MEIRELES FERNANDES, 

ALLAN DE CARVALHO, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, POLIANE 

FIRMINO DOS SANTOS, LUCIANA DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, nos autos 

da ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Campos de 

Júlio em face de Antônio José Meireles Fernandes, Allan de Carvalho, 

Maria do Carmos dos Santos, Poliane Firmino dos Santos e Luciana da 

Silva Nunces e outros, ratificando na íntegra a liminar concedida às fls. 78, 

e, por conseguinte, julgar extinto o processo com julgamento do mérito, 

nos termos do Código de Processo Civil.Condeno, ainda, os requeridos ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 20% sobre o valor da causa.P.R.I.C.Ciência ao MPE. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro/MT, 1 

de fevereiro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70065 Nr: 3040-78.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM PRADELLA MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARGARIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Moretto - OAB:10.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feiro a ordem, uma vez que diferentemente do que contem na 

decisão de fls. 243 não há pedido de adjudicação.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem conforme já 

determinado.

Com fulcro no principio do contraditório e da ampla defesa, indefiro o 

pedido de que o executado seja intimado por edital, devendo tão ser 

aberto vistas para a Defensoria Pública acerca da penhora e avaliação 

dos imóveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60999 Nr: 2802-30.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA TAVARES DE OLIVEIRA GAMARRA, 

REINALDO RAMOS, DIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, EDI KEHL, ROMILDO 

DI SOUZA LIMA, FERNANDO FREITAS DE SOUZA, ANTONIO DOMINGOS 

DA COSTA, CEZAR BENEDITO VOLPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR BENDEDITO VOLPI - 

OAB:OAB/RO 533, CEZAR BENEDITO VOLPI - OAB:533, Cezar 

Benedito Volpi - OAB:RO/533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Certifique-se a Serventia a existência de saldo nos autos.

Se positivo, expeça-se alvará em favor do banco executado.

Após, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68703 Nr: 2056-94.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FRANCISCO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a ação em apenso foi extinta sem resolução do mérito, 

intime-se a parte autora para dar andamento no feito no prazo de 30 dias.

Após decurso do prazo, intime-se a parte autora pessoalmente nos 

termos do art. 485, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32025 Nr: 213-36.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEO F. DA SILVA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em favor do 

exequente e ainda das eventuais garantias que eventualmente existam 

dos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60401 Nr: 2170-04.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36131 Nr: 826-22.2011.811.0046

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, DIRCEU MARTINS 

COMIRAN - PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Indefiro o pedido realizado pelo banco uma vez que a presente ação já 

teve seu objeto exaurido, devendo o credor hipotecário buscar seu direito 

por meio de outra via.

Remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36516 Nr: 1213-37.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO UNFRIED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Intime-se o banco para que comprove a interposição do mencionado 

recurso especial, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35079 Nr: 3262-85.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO UNFRIED, GERTRUDES KLAHOLD 

UNFRIED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Vistos.

Considerando a petição retro e consulta aos autos em apenso, chamo o 

feito à ordem e determino que não seja cumprido o despacho de fls. 170.

Suspendo o presente feito até que o agravo interposto no código 36516 

pelo banco credor tenha transito em julgado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 35528 Nr: 222-61.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI CÉSAR JOBINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Considerando a inercia das partes no presente cumprimento de sentença, 

autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61212 Nr: 3032-72.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSECLER CINI BELUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ 160.435, RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:138486 OAB/SP

 Vistos.

Considerando a inercia das partes no presente cumprimento de sentença, 

autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27696 Nr: 1808-41.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, 

ALISON LUIS BUENO ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A, PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Expeça-se certidão judicial para registro da penhora conforme o auto de 

folhas 121/122.

Após, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32750 Nr: 936-55.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVBG(, NSBG(, MABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos na qual a parte requerida foi citada por 

edital e deixou transcorrer o prazo para pagamento ou justificar a 

impossibilidade de faze-lo.

Ante o exposto, nomeio como curadora especial a advogada Dr.ª Maila 

Suzamar da Rocha desta Comarca, nos termos do artigo 72, inciso II, do 

CPC, devendo ofertar contestação, alegando o que dê direito, no prazo de 

30 dias.

 Arbitro a defensora nomeada o valor de 02 URHs a serem pagas pelo 

Estado de Mato Grosso em razão da confecção da peça de defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38075 Nr: 2773-14.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A (BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR LUIZ CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:30.820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Decisão-Edital Vistos. (...) VENDA DIRETA Restando negativo o leilão, fica 

desde já autorizada a venda direta do bem, observando-se as regras 

gerais e específicas já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o 

seguinte: a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias; b) será admitido o parcelamento da venda de veículos 

automotores em geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a 

primeira trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa 

SELIC; c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito 

judicial em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD. Ressalto que a inserção da restrição deverá ser 

solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a realização da venda direta; d) 

a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto. Restando 

inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de compra por valores 

inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação 

judicial para provimento específico. Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68899 Nr: 2199-83.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLO ASSESSORIA COBRANÇA E APOIO LTDA 

- ME, OTTO MARQUES DE SOUZA, MARIELI APARECIDA TOLDO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069- MT, 

MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, TALLYS AUGUSTO 

PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Decisão-Edital Vistos. (...) VENDA DIRETA Restando negativo o leilão, fica 

desde já autorizada a venda direta do bem, observando-se as regras 

gerais e específicas já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o 

seguinte: a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias; b) será admitido o parcelamento da venda de veículos 

automotores em geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a 

primeira trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa 

SELIC; c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito 

judicial em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD. Ressalto que a inserção da restrição deverá ser 

solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a realização da venda direta; d) 

a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto. Restando 

inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de compra por valores 

inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação 

judicial para provimento específico. Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21131 Nr: 2173-66.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOY GRAPÉGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Fermiano dos Santos, Neli Tessari dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/O, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 Vistos.

Ante a manifestação de que o acordo foi cumprido, autos ao arquivo.

Proceda-se a baixa da penhora realizada na matrícula nº. 9019.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31777 Nr: 28-95.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPEN INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Vistos.

1 - Trata-se de pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD 

feito pela parte autora nos presentes autos.

Ocorre que o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de 

um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não 

serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor 

indicar o local em que se encontram os veículos.

Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a 

localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado.

2 - Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte interessada 

não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens 

do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24154 Nr: 1586-10.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNMDS(, AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTTDS, GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos na qual consta que o Executado veio a 

óbito.

A Exequente requereu a citação do espólio de Thiago Teodoro da Silva, na 

pessoa de Geslei Pereira da Silva. Citada às folhas 127, deixou 

transcorrer o prazo para pagamento.

Considerando que nos Embargos de Terceiro sob o código 123102, o 

Embargante afirma que até o presente momento não foi iniciado o 

processo de inventário do de cujus.

Nos termos do art. 10 do CPC, para evitar decisão surpresa, intime-se a 

parte autora para se manifestar no prazo de 15 dias sobre eventual 

confusão de credores e devedores, bem como para informar o número do 

processo de inventário e o termo de compromisso do respectivo 

inventariante.

Após o decurso do prazo com ou sem manifestação da parte, colha-se 

parecer ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35849 Nr: 543-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROGERIO DELAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença no qual o Exequente requereu 

sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias, em razão de eventual 

acordo entre as partes.

Decorrido o prazo, foi intimado às folhas 291 para se manifestar sob pena 

de arquivamento e, conforme certificado às folhas 293, deixou transcorrer 

o prazo sem manifestação.

Ante o exposto, determino o arquivamento do presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24653 Nr: 1996-68.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOY GRAPÉGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Fermiano dos Santos, Neli Tessari dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/O, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 Vistos.

Ante a manifestação de que o acordo foi cumprido, autos ao arquivo.

Proceda-se a baixa da penhora realizada na matrícula nº. 9019.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78507 Nr: 2587-49.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR BIZZO, MARCOS NEI DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBECI GERALDO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RO 541-A

 Vistos.

Trata-se de pedido restituição de coisa apreendida (fls. 241), solicitado 

por Oscar Bizzo.

Com vista ao Parquet, pugnou pelo deferimento do pedido.

Decido.

Dispõe o artigo 188 do Código de Processo Penal:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 
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processo.

Conforme se verifica nos autos os objetos não mais interessam ao 

processo, uma vez que na ação penal 78507 os bens foram apreendidos 

em posse de Oscar Bizzo, conforme auto de apresentação e apreensão 

(fls. 16) e já consta a certidão de trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória (fls. 281).

Diante o exposto, DEFIRO a restituição dos bens apreendidos.

Intimem-se. Ciência ao representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68410 Nr: 1815-23.2014.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA TEXTIL DE ANIAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 11903-A, FABIO LUIS DE MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/6.848-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A

 Vistos.

Razão assiste ao Requerido.

1 - Intime-se o Requerente para proceder ao recolhimento complementar 

das custas, ante a correção do valor da causa pelo juízo ad quem (fls. 

416/421);

2 – Citem-se os herdeiros do confinante no endereço indicado às folhas 

414/415 para contestar a ação no prazo de 15 dias;

3 – Considerando o despacho de folhas 385/386 dos autos, intime-se o 

Requerente para proceder a juntada dos documentos requeridos pelo 

Estado de Mato Grosso (PGE) às folhas 370.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100573 Nr: 1167-38.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & PEREIRA DE CARVALHO LTDA 

ME, NELSON MACHADO, ALZIRA PEREIDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a expedição de edital de citação 

foi realizada antes da tentativa de citação pessoal pelo Sr. Meirinho 

contrariando o disposto na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, DECLARO a nulidade da citação por edital (ref. 12).

Citem-se o executado Machado & Pereira de Carvalho LTDA ME, Nelson 

Machado e Alzira Pereira de Carvalho por meio de mandado no endereço 

indicado na petição retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81418 Nr: 3672-70.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM- GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RICARDO GONÇALVES MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online, tendo em vista que não vislumbro nos 

presentes autos prova de que a situação econômica do executado tenha 

se alterado, de modo a justificar uma nova realização.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - 

SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA INFRUTÍFERA - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a decisão 

que indefere o pedido de reiteração de penhora "on line", quando a 

primeira tentativa foi infrutífera, porquanto inexistentes novos elementos 

que indiquem a alteração da situação econômica da parte executada.

(TJ-MG - AI: 10118060060175001 MG , Relator: Afrânio Vilela, Data de 

Julgamento: 08/10/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/10/2013)

Ademais, não se pode perpetuar de forma indefinida o processo com a 

realização de várias pesquisas quando a primeira já foi negativa e o 

credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas contas do 

executado, ou ele possua bens penhoráveis.

Desta feita, intime-se a parte requerente para que se manifeste nos autos 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Determino, ainda, no caso de inércia da parte requerente, a suspensão do 

feito pelo período de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93931 Nr: 3825-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME, 

DESSUMILA ALVES DE CASTRO, GIOVANI PETRELI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cumpre 

esclarecer que este é utilizado para a realização de bloqueio de veículos 

cadastrados em nome do executado.

As diligências a fim de que se proceda a expropriação de bens são de 

responsabilidade do Exequente, afinal, é ele o interessado no 

adimplemento do débito, e se verifica nos autos que o mesmo não realizou 

buscas perante os cartórios de registros de imóveis do estado e 

tampouco perante o DETRAN.

Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade do credor para encontrar bens.

Ante o exposto, intime-se o Exequente para requerer o que de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98011 Nr: 5712-88.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cumpre 

esclarecer que este é utilizado para a realização de bloqueio de veículos 

cadastrados em nome do executado.

As diligências a fim de que se proceda a expropriação de bens são de 

responsabilidade do Exequente, afinal, é ele o interessado no 

adimplemento do débito, e se verifica nos autos que o mesmo não realizou 

buscas perante os cartórios de registros de imóveis do estado e 

tampouco perante o DETRAN.

Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade do credor para encontrar bens.

Ressalto ainda que o Poder Judiciário deve ser imparcial na condução do 

feito, de forma que o credor não possui mais direitos que o devedor nos 

autos.

Ante o exposto, intime-se o Exequente para requerer o que de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 943-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KS POMPERMAYER & CIA LTDA - ME, KARINY 

SILVA POMPERMAYER, HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER, NOIZE 

SILVA POMPERMAYER, KAROLINY SILVA POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Defiro o pedido de penhora formulado pelo credor e determino a 

expedição do mandado de penhora e avaliação do bem indicado, sendo 

que deverá ser lavrado o devido termo conforme determinam os artigos 

838 e 872 do Código de Processo Civil.

 2 – Após, intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação no prazo de 10 dias.

 3 - Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

deverá ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 

842 do CPC.

4 – Inexistindo impugnação, autos conclusos para designação do leilão.

 5 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104277 Nr: 2752-28.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANTONIO DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de apreciar o pedido retro, pois já decidido às folhas 66 dos autos.

Ademais, o indeferimento de consulta ao RENAJUD se deu em razão de a 

parte autora não juntar extrato da consulta junto ao DETRAN dos veículos 

cadastrados em nome do Executado, pois as diligências a fim de que se 

proceda a expropriação de bens são de responsabilidade do credor.

Ressalto também que a parte não juntou consulta de imóveis em nome da 

parte.

Devemos lembrar que a obrigação de buscar bens é da parte interessada 

e não do Poder Judiciário. Pensar de forma diferente é colocar o Poder 

Judiciário a trabalhar em favor do credor, sendo que a imparcialidade deve 

permear todas as decisões judiciais.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105842 Nr: 3491-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAIL SAMPAIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARTINS DE FARIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se ação de execução de título extrajudicial, no qual a parte autora 

requereu a citação do executado via Correios.

Consta às folhas 45 que a Carta Precatória foi devolvida sem o devido 

cumprimento por falta de recolhimento das custas (ref. 22), bem como 

certificado que os Correios não atendem a zona rural do Município de 

Conquista D’Oeste/MT, pertencente à Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Ante o exposto, indefiro o pedido de citação por correspondência.

Expeça-se Carta Precatória e intime a parte autora para retirá-la e 

comprovar distribuição no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114185 Nr: 7070-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:, WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, ETELMINIO ARRUDA SALOMÉ NETO - 

OAB:9.869/MT

 Vistos.

Determinado o estudo social da Requerente e da infante Jheniffer Mara 

Alves dos Santos, assim foi procedido, vindo aos autos os relatórios às 

folhas 104/107.

Considerando o teor dos relatórios, bem como o pedido de folhas 108/110 

e o parecer favorável do Ministério Público Estadual, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de setembro às 14:00h a ser realizada no 

CEJUSC da comarca.

Defiro o direito de visitas que poderá ser exercido pela mãe em finais de 

semanas alternados, sendo que se iniciará na sexta-feria do dia 13/07. 

Fica a mãe autorizada a buscar a criança para passar o final de semana a 

qual será entregue ao pai no domingo às 18:00.

 Cumpra-se, expedindo o necessário para que as partes sejam intimadas 

pessoalmente da audiência que será realizada no CEJUSC.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116450 Nr: 505-40.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA MOURA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOC CELL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 

ME, ALAN JONATHAN DE SOUZA ALMEIDA, PAULO VINICIUS SOUZA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Certifique-se a secretaria o prazo para apresentação de resposta pelo 

Requerido citado às folhas 59, conforme disposição do art. 135 do CPC.

2 - Quanto ao pedido de consulta nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, 

deve ser consignado que, embora instaurado o incidente, não houve sua 

resolução (art. 136 do CPC), o que impede a constrição de bens.

Posto isso, por ora, indefiro o pedido de penhora online.

3 - Defiro o pedido de citação por edital. Desde já nomeio a defensoria 

pública para representar o requerido que será citado por edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117920 Nr: 1128-07.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DIAS SERVINO, CELIA 

RAMIREZ DOS SANTOS SERVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o Executado manifestou não possuir condições de 

contratar advogado para promover sua defesa, nomeio a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso para patrocinar os interesses da 

requerida.

Remetam-se os autos para a Defensoria Pública tão logo um defensor 

volte a oficiar na comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108997 Nr: 4927-92.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Vistos, etc.

 1) Em sendo todos intimados da sentença, certifique o trânsito em julgado 

da sentença prolatada nos autos;

 2) Após, remetam-se os autos ELETRONICAMENTE, ao município de 

Comodoro-MT para o fim de que comprove nos autos o devido pagamento 

do requerido com relação as parcelas em que fora condenado. Após, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64383 Nr: 2559-52.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUES WILTON DE ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO GERALDO DA CRUZ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANDRIA APARECIDA FANTUCI 

ARAUJO PEREIRA - OAB:5910/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 64383

Vistos, etc.

Não havendo requerimento de cumprimento de sentença em 15 (quinze) 

dias e não havendo custas serem recolhidas arquivem-se os autos com 

as baixas de anotação e estilo encaminhando-se os autos a Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70722 Nr: 3367-23.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença ao requerente desde o 

indeferimento do requerimento administrativo, ou seja, 30/11/2013 

DEVENDO o requerente participar de programa de reabilitação profissional 

para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência 

Social. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os 

honorários periciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), junto a 

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes 

do anexo I da Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal. 

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de 

junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90069 Nr: 2239-94.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença ao requerente desde a 

elaboração do laudo pericial, ou seja, 02/03/2017 DEVENDO o requerente 

participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social. Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da 

Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de 

junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109943 Nr: 5275-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU MANFROI, DOUGLAS JULIO MANFROI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 44, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116089 Nr: 367-73.2018.811.0046

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 
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Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANE ZONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À inicial juntou o boleto relativo ao pagamento para aquisição de cotas 

comercializadas pela primeira ré, bem como seu respectivo comprovante 

de pagamento.Diante da apresentação do comprovante de pagamento pela 

autora, intime-se a autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se possuir, cópia do contrato celebrado, além de outros 

comprovantes dos pagamentos realizados à ré que se enquadram nos 

conceitos estabelecidos no item “b” do dispositivo da sentença proferida 

nos autos da ação nº 0800224-44.2013.8.01.0001, se existirem. 

Outrossim, cite-se/intime-se a ré para que apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, documentação relativa a todos os pagamentos realizados 

pela ré à autora, inclusive eventuais remunerações pagas, para o fim de 

abatê-las, se existentes, no saldo devedor. Tudo cumprido retornem 

conclusos os autos para análise da documentação apresentada, bem 

como para que se verifique a necessidade de produção de prova pericial 

(CPC, artigo 510)."Comodoro, 05 de julho de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113745 Nr: 6873-02.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 28, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

seja certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76819 Nr: 1889-43.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONE SALETE DA SILVA VERDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO 

IMPROCEDENTE a presente demanda.Condeno ainda a autora em custas e 

despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, porém, fica sobrestada a sua cobrança por até 

cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 98, CPC.Com o 

trânsito em julgado, satisfeitas as custas processuais e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68093 Nr: 1542-44.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO BOLRIN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 Tendo em vista o despacho de ref: 110, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado do requerido para que acoste nos autos 

procuração assinada por seu mandatário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77541 Nr: 2190-87.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLYS CELINE PACHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:SP/156844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como seu advogado via 

DJE, para dar o devido impulsionamento no feito em 05 (cinco) dias;

2) Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique e 

venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro – MT, 05 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98371 Nr: 158-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 30, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após decorrido o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114133 Nr: 7042-86.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIEL DE PAULA COELHO, WILLIAN DE 

SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 31, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após decorrido o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104540 Nr: 2870-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 
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que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108997 Nr: 4927-92.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Vistos etc.,

Trata-se de acordo celebrado entre MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e ROMUALDO DE ANDRADE KELM, ambos qualificados 

nos autos.

 Afiro a regularidade do acordo de págs. 849/852, sendo as partes 

capazes e legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se 

regulares e preenche os requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo entabulado nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87552 Nr: 1374-71.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER VALIANE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos, etc.,

Trata-se de Processo Executivo de Pena tendo como recuperando 

VAGNER VALIANE FERREIRA condenado a pena de 04 (quatro) meses de 

detenção, convertida em suspensão condicional da pena, pelo prazo de 

02 (dois) anos.

Audiência admonitória, fls. 87/89.

Cálculo de pena, fl. 100.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do cálculo de pena.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Ante a ausência de defensor público nesta Comarca, considerando que o 

cálculo de pena elaborado (fl. 100) cumpriu com seus requisitos formais, à 

mingua de impugnação pelo Ministério Público, promovo a sua 

HOMOLOGAÇÃO.

Atento aos autos, notadamente as certidões de comparecimento e cálculo 

de pena, verifico que o recuperando já deu total cumprimento a reprimenda 

imposta, sem qualquer indicação de descumprimento.

Assim, considerando que o recuperando deu total cumprimento a pena 

imposta, julgo por sentença, extinta a punibilidade de VAGNER VALIANE 

FERREIRA.

 Com o trânsito em julgado, não havendo mais nenhuma pendência, o que 

deverá ser certificado, faça as anotações necessárias e comunicações 

de estilo, arquivando-se o feito com as devidas baixas.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105814 Nr: 3481-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido formulado pelo recuperando, ref. 30, em que requer a 

conversão da prestação de serviços a comunidade em pagamento 

pecuniário, diante da impossibilidade de prestar aqueles, por estar 

trabalhando.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela expedição de 

ofício ao município de Campos de Júlio/MT para que informe e há algum 

órgão público que possa receber o reeducando nos finais de semana e 

feriados.

Decido.

Indefiro o pedido de conversão da prestação de serviços em pecúnia, pois 

esta prestação é vedada nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06, art. 17, o que é o caso 

dos autos, pois o recuperando fora condenado ao delito de ameaça 

perpetrado em âmbito familiar com violência doméstica, conforme guia de 

execução de fls. 01/02 e sentença de fls. 13/20.

Intime-se o recuperando, por seu advogado, via DJE, para que dê início a 

prestação de serviços à comunidade, conforme estabelecido em audiência 

admonitória, o que deverá ser comprovado nos autos, sob pena de 

conversão da prestação em pena privativa de liberdade.

Com o cumprimento da pena, que também deverá ser comprovado pelo 

recuperando, ou constatado seu descumprimento, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114955 Nr: 7367-61.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1. J C R PIOVEZAN AREAIS ME , JULIO CESAR 

RIGO PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença proferida nos autos na ref: 19, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 324 de 585



seja certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73371 Nr: 456-04.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MATTANA, LAUDEMIR ANTÔNIO 

SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA 

SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055

 Tendo em vista a r. sentença proferida nos autos na ref: 57, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

seja certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94259 Nr: 3995-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão proferida nos autos na ref: 26, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do processeguimento do 

feito, indicando bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, 

sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109511 Nr: 5111-48.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, 

LIDIANE SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Tendo em vista o recurso de Apelação interposto na ref: 105, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida para, no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33978 Nr: 2164-65.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRA-CAMPO - COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOSÉ BENELI - 

OAB:86.749/SP, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, SÉRGIO 

AUGUSTO FREDERICO - OAB:80246/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ARTHUR DIAS 

FERNANDES - OAB:116.570/SP

 VISTOS, ETC.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos.

Ante ao exposto, determino que o Sr. Gestor proceda à transferência do 

montante incontroverso de fl. 94.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação.

Após, junte-se aos autos o alvará de liberação.

Ademais, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de julho de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39335 Nr: 350-47.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARCELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:

 VISTOS ETC,.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo parquet Ministério 

Público em face de Francisco Barcella, haja vista concordância do 

pagamento do valor para Prefeitura Municipal de Comodoro/MT (Fundo 

Municipal do Meio Ambiente).

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64586 Nr: 2753-52.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor, 

nomeio como curadora especial a douta advogada Taiana Cristina 

Marques OAB 25.314, devendo a mesma ser intimado pessoalmente da 

presente nomeação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro - MT, 05 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115721 Nr: 188-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 06/07/2018

Dados Gerais

Execução Número: 188-42.2018.811.0046

Nome Reeducando: Amarildo dos Santos

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 6m 0d 20/07/2003 04/12/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições

Observações

34

Data de Prisão Definitiva: 04/12/2017

Total da Pena: 6a 6m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 04/12/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 30/11/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

04/12/2017 + 1a 1m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 34 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(04/12/2017 - 04/12/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 04/12/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 31/12/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

04/12/2017 + 2a 2m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 34- 1

Pena Restante a partir da data Atual 5a 9m 23d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

04/12/2017 + 6a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 34- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 7m 2d

Data do Término da Pena: 30/04/2024

Demais Observações

____________________________________________

 NICHOLAS SELZLER KLAHOLD - Matrícula: 32707

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115721 Nr: 188-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Fica a parte requerida eintimada a, querendo, manifestar-se quanto ao 

cálculo de pena.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40406 Nr: 1419-17.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZIMERMANN BONAPAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 VISTOS ETC,.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo causídico Banco do 

Brasil S/A devidamente qualificados, em face de Luiz Zimermann Bonapaz, 

haja vista condenação definitiva das despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67199 Nr: 864-29.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI MARCOS JORIATI, BRUNO DA SILVA 

ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva.

Comunique-se ao distribuidor, ao Instituto de Identificação, à delegacia de 

origem e ao juízo eleitoral.

Cumpram-se as demais determinações da Consolidação de Normas da 

Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Após, obedecidas às formalidades legais, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 04 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60625 Nr: 2410-90.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE ANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS AS, 

GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA 

FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI 

GARCIAL LOPES - OAB:11877-A/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15.549-0/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9941-B

 Certifico que o expediente fora conferido e assinado. Intime-se a parte 
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interessada em seu cumprimento que providencie a comprovação do 

pagamento da diligência do oficial de justiça.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67395 Nr: 1026-24.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLYANA FREITAS LAMANES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): POLLYANA FREITAS LAMANES, Cpf: 

06115674662, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de POLLYANA FREITAS 

LAMANES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de NÃO 

VACINAÇÃO DE ANIMAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 541/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 18.232,48

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69199 Nr: 2426-73.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHBDO(, DAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

86178636172, Rg: 12454559, Filiação: Cleusa da Silva Oliveira e Daniel de 

Oliveira, data de nascimento: 12/05/1978, brasileiro(a), natural de 

Buritama-SP, casado(a), Telefone 65 99985-9225. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 652, caput, do CPC), ficando advertido(s) de 

que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a 

verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela metade, 

bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital.

 Valor do Débito: 4.698,28 (Quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais e 

vinte e oito centavos)

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000858-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA (AUTOR)

MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do 

Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 

320 do mesmo diploma legal. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Além disso, preenchidos os 

requisitos do art. 700 do CPC, a ação monitória é pertinente. Expeça-se o 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor da 

causa (CPC, Art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso os 

réus o cumpra, no prazo estipulado, ficarão isentos de custas 

processuais (CPC, Art. 701, §1º). Conste, ainda, que, nesse prazo, os 

réus poderão oferecer embargos (CPC, Art. 702), e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (Art. 701, § 2º, do CPC). 

Apresentando os réus embargos monitórios, no prazo legal, certifique-se 

e intime-se a autora para responder os embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do Art. 702, § 5º, do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 06 

de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30488 Nr: 2721-97.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149.754/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte executada, para no prazo legal, se manifestar sobre o cálculo 

apresentado pelo exequente retro, impulsionando o feito e requerendo o 

que entender de direito, os termos do despacho retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31383 Nr: 3125-51.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRDA, MVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

Procuradora: Isabel Ferreira Barcelo, acerca do desarquivamento dos 

autos, estando os mesmos á disposição pelo prazo de 20 dias, 

oportunidade em que serão novamente remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26689 Nr: 142-79.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EONICE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89315 Nr: 1033-22.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido deduzido na 

petição inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a implantar o 

auxílio-doença ao autor, cuja data de início deve retroagir à data da 

cessação do benefício (15/10/2014), com prazo de 01 (um) ano, com a 

observância de que não houve a concessão da tutela 

antecipada.Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do 

art. 496, do NCPC.Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades 

de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.Jaciara - MT, 04 de 

julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92097 Nr: 2417-20.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Dickel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido deduzido na 

petição inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a conceder o 

auxílio-doença à autora, cuja data de início deve retroagir à data da 

cessação do benefício (04/04/2017).Observe-se que os valores deverão 

ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex 

adversa em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do 

art. 496, do CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 04 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72630 Nr: 12735-33.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido deduzido na 

petição inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a conceder o 

auxílio-doença à autora pelo prazo de 04 (quatro) meses, a contar da data 

da realização do laudo pericial – 18/10/2017 - (precedente: PREDILEF n.º 

200936007023962).Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do 

art. 496, do CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 04 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99175 Nr: 5726-49.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU GUIMARÃES BARBOSA, CLEIDE SOARES DA 

CRUZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos deduzidos na petição inicial formulados por CLEIDE SOARES 

DA CRUZ BARBOSA e IRINEU SOARES DA CRUZ BARBOSA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., para:a – 

DECLARAR a inexistência do débito referente à Unidade Consumidora n.º 

6/1198353-3, no valor de R$ 904,29 (novecentos e quatro reais e vinte e 

nove centavos), vencimento em 14.03.2017, Consumo Faturado kwh 

1.146, Mês 03/2014 (fl. 69);b – CONDENAR a empresa ré ao pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, cujo termo inicial da 

incidência da correção monetária pelo IGP-M se identifica com o momento 

da fixação do quantum indenizatório, ou seja, a partir da prolação da 

sentença – Súmula n.º 362 do C. STJ, e os juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso.Condeno a concessionária ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios em favor da advogada da parte autora, o qual fixo em 10% 

do valor do montante da condenação, conforme preceitua o art. 85, §§1 e 

2º, do NCPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 04 de julho de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33069 Nr: 634-37.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO MARINELLO, ILDO MARINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Osorio Refatti - 

OAB:24.294 - MT, Valdeso Pereira da Silva - OAB:15.846 - MT

 Vistos etc.

Remetam-se os presentes autos ao arquivo provisório com baixa no 

relatório estatístico mensal e sem baixa na distribuição, até manifestação 

de interessado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17710 Nr: 2318-70.2005.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY MARAFON PASQUALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001492-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MORAES TONELLI OAB - SP353785 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DE JACIARA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com pedido de 

medida liminar impetrado por JOÃO JOSÉ JUNQUEIRA FRANCO em face do 

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE JACIARA/MT. Alega, em síntese, 

que se trata de pessoa física que atua no ramo da agropecuária com 

criação de bovinos para corte e possui maquinário para desenvolver suas 

atividades, e que para garantir o regular exercício da atividade, necessita 

transferir o gado, grãos e o maquinário de suas propriedades rurais, quais 

sejam, da Fazenda Santa Fé, localizada no Município de Dom Aquino – 

Estado do Mato Grosso, Fazenda Limão Doce, também no Município de 

Dom Aquino – Estado do Mato Grosso, para a Fazenda Santa Helena, 

localizada no Município de Populina, Comarca de Estrela D’Oeste – Estado 

de São Paulo, na qual pretende realizar o processo de engorda. Relata 

que é comum e recorrente a prática do Fisco Mato-Grossense em 

promover a cobrança do ICMS sobre as operações de transferência de 

bens entre estabelecimentos do mesmo titular. Diante disso, requereu a 

concessão de liminar para que a autoridade apontada como coatora se 

abstenha de “cobrar o ICMS nas operações de transferência de bens e 

materiais de propriedade do impetrante entre estabelecimentos de sua 

titularidade, situados no Município de Dom Aquino – Estado do Mato 

Grosso para aqueloutro situado no Município de Populina – Estado de São 

Paulo, impedindo assim, a adoção de qualquer medida de coação ao 

pagamento de imposto, como a lavratura de auto de infração e imposição 

de multa, apreensão dos semoventes e de seus bens nas barreiras 

fiscais, até o julgamento final da lide”. Juntou documentos à inicial. É o 

relatório do necessário. Decido. Infere-se que o impetrante almeja, em 

síntese, a liminar para que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o 

ICMS nas operações de transferência de bens e materiais de uma 

propriedade para outra, ambas de sua titularidade. São relevantes os 

fundamentos da impetração, máxime considerando a aparente ilegalidade 

na cobrança do ICMS sobre transporte de bens de propriedade do 

impetrante entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, o que configura 

o fumus boni iuris. Nesse ponto, assevera o impetrante ser criador de 

gado e, em virtude de realizar a engorda dos animais para o abate em 

propriedade rural, precisa transportar semoventes para outra propriedade 

situada no Estado de São Paulo, correndo o risco, contudo, de ter que 

recolher ICMS para tanto por ato do impetrado, que é amparado pela 

legislação estadual. A Lei estadual n. 7.098/98 que referente ao ICMS, 

descreve o seguinte: “Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do 

imposto no momento: I - da saída da mercadoria de estabelecimento de 

contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;” No 

mesmo sentido é a Lei complementar Federal n. 87/96: ”Art. 12. 

Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: I - da saída 

de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro 

estabelecimento do mesmo titular;”. Vê-se, portanto, a possibilidade de 

autuação pela autoridade em desfavor do impetrante, pois, apoiado nas 

normas acima elencadas, é imposto ao agente o recolhimento do ICMS pela 

simples saída de mercadoria, ainda que para estabelecimento do mesmo 

contribuinte. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos para a 

concessão da liminar requerida, pois, mesmo que de forma superficial, 

também é possível constatar a plausibilidade do direito invocado, 

principalmente diante do teor da súmula nº 166 do STJ, invocada pelo 

impetrante, que assim dispõe: “não constitui fato gerador do ICMS o 

simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do 

mesmo contribuinte”. Verossímil, portanto, alegação do impetrante de que 

possível autuação possivelmente ferirá direito líquido e certo seu, para 

transporte de mercadorias entre suas propriedades sem recolhimento do 

ICMS. É este o entendimento do E. TJMT, vejamos: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – 

TRANSFERÊNCIA DE BENS DE SUA PROPRIEDADE PARA FILIAIS – NÃO 

INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 166 DO STJ – AUSÊNCIA DE FATO 

GERADOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO LIMINAR – AMBITO MAIS RESTRITO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera 

transferência, ainda que interestadual, de bens do ativo imobilizado entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte (Súmula 166 do STJ).2. É cabível 

o Mandado de Segurança na forma preventiva quando o impetrante visa 

se resguardar de autuações pelo não pagamento de ICMS sobre 

operações de mero deslocamento de mercadorias/maquinários entre 

estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, destarte, sem 

que haja o intuito de mercancia (venda da mercadoria). Precedentes do 

STJ. (AgRg no AgRg no Recurso de Mandado de Segurança Nº 30.616 – 

AC- 2009/0196434-4).3. Agravo parcialmente provido.(AI 147313/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2014, Publicado no DJE 

25/07/2014) “MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – CABIMENTO 
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NA FORMA PREVENTIVA – AMEAÇA CONCRETA DO DIREITO INVOCADO 

– TRANSFERÊNCIA (DESLOCAMENTO) DE MERCADORIAS/MAQUINÁRIOS 

ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE 

ATODE MERCANCIA E, POR CONSEGUINTE, DO FATO GERADOR – NÃO 

INCIDÊNCIA DE ICMS – CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - De 

acordo com Súmula 166/STJ, a simples transferência (deslocamento) de 

mercadorias/maquinários de um estabelecimento para outro não confere 

legitimidade ao fisco em exigir do contribuinte proprietário o imposto 

pretendido (ICMS), principalmente quando o bem permanece em nome do 

mesmo titular, porquanto o deslocamento, por si só, não configura 

circulação econômica. Destarte, ausente o fato gerador de referido 

imposto, que é justamente o ato de mercancia. 2 – É cabível o mandado de 

segurança na forma preventiva quando o impetrante visa se resguardar 

de autuações pelo não pagamento de ICMS sobre operações de mero 

deslocamento de mercadorias/maquinários entre estabelecimentos de 

propriedade do mesmo contribuinte, destarte, sem que haja o intuito de 

mercancia (venda da mercadoria). Precedentes do STJ. (AgRg no AgRg 

no Recurso de Mandado de Segurança Nº 30.616 – AC- 2009/0196434-4). 

3 - Ordem mandamental concedida.” (MS, 34063/2012, DESA.MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 02/05/2013, Data da publicação 

no DJE 17/05/2013) Então, o Mandado de Segurança é preventivo quando 

já existe a situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado 

ilegal, tendo o justo receio de que venha ser praticado pela autoridade 

impetrada. Isso porque, tende a evitar a lesão ao direito, mas 

pressupõe-se a existência de situação concreta, na qual o impetrante 

afirma residir o seu direito. Portanto, a relevância não é o receio do 

impetrante, que varia conforme sua sensibilidade, mas a ameaça, que é 

elemento objetivo. Ou seja, há de ocorrer indícios objetivos da existência 

de lesão iminente, que tornem certa ou, bastante provável, a pendência da 

prática do ato impugnado. Portanto, encontram-se presentes, no conjunto, 

os requisitos do inciso II, do art. 7º da Lei n. 1533/51. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido e concedo a liminar pleiteada para determinar que a 

autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS, relativo 

as operações de transferência do gado, grãos e bens de propriedade da 

impetrante, desde que entre estabelecimentos da mesma contribuinte e 

estejam acompanhadas de nota fiscal e Guia de Transporte Animal – GTA, 

até decisão ulterior, desde que não se configure atividade habitual. 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar 

informações, no prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via da inicial 

com a cópia dos documentos, devendo o impetrante, caso não tenha 

apresentado, providenciar a juntada nos termos do artigo 6º da Lei 

12.016/2009, sob as penas do artigo 8º da mesma Lei. Dê-se ciência à 

Procuradoria-Geral do Estado, enviando-lhe cópia da inicial para que, 

querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº. 

12.016/09. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do impetrado, 

vista dos autos ao Ministério Público Estadual para parecer pelo prazo de 

10 dias. Após, com ou sem parecer, conclusos para sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara/MT, 06 de julho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001466-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZANIRA FLORENCIA DE OLIVEIRA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001466-72.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: OZANIRA FLORENCIA DE OLIVEIRA 

CUNHA Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

de Liminar, proposta pela Instituição Financeira requerente em desfavor da 

parte ré indicada na inicial, ambos qualificados nos autos. Em síntese, 

aduz que a ré firmou Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, 

com garantia de alienação fiduciária, celebrado sob o número informado 

na inicial, a ser pago em prestações mensais, bem como, que a requerida 

está inadimplente, incorrendo em mora, nos termos da legislação 

específica ao caso (Decreto Lei nº 911/69). O contrato está regularmente 

formalizado entre as partes, bem como, comprovada a mora da 

demandada, conforme se depreende dos documentos acostados aos 

autos. Vieram-me conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. 

Para que a parte postule a concessão de provimento liminar é necessário 

que, efetivamente, demonstre a existência de um direito a ser tutelado na 

ação principal e o risco que a demora do provimento jurisdicional poderá 

causar à parte que tenta se socorrer. Os documentos acostados aos 

autos comprovam a legitimidade e interesse da instituição financeira 

requerente para propor a presente ação, bem como a probabilidade do 

direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora) estes últimos, pressupostos essenciais para 

o deferimento da medida liminar. Pois bem, convém deixar consignado que 

a concessão de liminar, em casos tais, perpassa apenas por uma 

cognição superficial, para ser apreendido pelo Juízo, com os fundamentos 

e as provas constantes da petição inicial, da fumaça do bom direito, assim 

como, do perigo de demora, se concedida apenas ao final da lide. Nesse 

sentido, analisando os autos, observo que o contrato é regular e está 

formalizado entre as partes, bem como, a mora comprovada através de 

notificação extrajudicial entregue no endereço do requerido. Posto isto, 

verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da espécie 

DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

expedindo-se o competente mandado de busca e apreensão e citação, 

devendo o bem ser depositado em mãos daquela a ser indicada pela 

instituição financeira autora, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, a 

qual será responsável pelos bens na qualidade de depositário fiel, 

mediante auto circunstanciado, especificando o estado do(s) bem(ns), 

o(s) qual(is) deverá(ão) permanecer nesta Comarca até o término do 

prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte requerida pague a dívida 

pendente descrita na inicial, mais custas, despesas e honorários 

advocatícios. Caso não efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. Por conseguinte, entendo que o feito deverá seguir 

tramitação pelo rito comum, e considerando que a causa versa sobre 

direitos que admitem transação, REMETAM-SE os presentes autos ao 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da ré 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se a parte ré, para contestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 335 do CPC, sob pena, de 

não o fazendo, ser considerada revel (Art. 344 do CPC). Apresentada a 

resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme os Arts. 350 e 351 do CPC, podendo 

corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do Art. 352 do CPC. Às providências. Jaciara/MT, 6 de 

julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001525-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITALI AGROINDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001525-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: VITALI AGROINDUSTRIA E 

TRANSPORTE LTDA - ME Vistos etc. Recebo o presente expediente, eis 

que presentes os requisitos legais. Prima facie, é imperioso ressaltar que, 

uma das grandes alterações promovidas pela Lei nº 13.043/14 no Decreto 

Lei nº 911/69 foi a de permitir a apreensão do veículo alienado 

fiduciariamente em qualquer local que venha a ser encontrado, ainda que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 330 de 585



em comarca diferente daquela correspondente ao do endereço residencial 

do devedor, sem que haja a necessidade de expedição de carta 

precatória. Para isso, basta que a instituição financeira, tão logo localize o 

veículo, procure o judiciário daquela localidade e apresente a cópia da 

petição inicial e a decisão de concessão da medida liminar. É o que 

prescreve o parágrafo 12 do artigo 3º do DL 911/69, verbis: “§ 12. A parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo.“ Após a apreensão do veículo se concretizar, a instituição 

financeira será intimada a retirá-lo do local no prazo de 48 horas, ficando 

o devedor obrigado a entregar amigavelmente o veículo e toda a 

documentação, nos termos dos parágrafos 13 e 14 do artigo 3º do 

decreto supracitado, verbis: “§ 13. A apreensão do veículo será 

imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira 

para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas. § 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos.” Ante o exposto, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos preconizados no art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69, tais como cópia 

da petição inicial e decisão que deferiu a medida liminar, EXPEÇA-SE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do veículo marca Iveco/Stralis 

740S46TZ, ano/modelo 2010/2011, placa MHF-5488, RENAVAM 

252771150, Chassis 93ZS2STH0B8809944, cor branca, que deverá ser 

depositado em favor da pessoa indicada pela instituição, qual seja, Sr. 

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 000.522.581-91. Ressalto, 

ainda, que os atos de intimação e citação deverão ser praticados na ação 

de busca e apreensão, uma vez que o art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 

confere a este juízo autorização apenas para realização da apreensão 

dos bens. DEFIRO os benefícios previstos no artigo 172 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como a autorização de ordem de arrombamento e 

força policial para dar integral cumprimento ao referido mandado, nos 

termos do § 1º do artigo 842 do CPC, informação que deverá constar 

expressamente do mandado. Sirva a presente decisão como mandado de 

busca e apreensão. Cumpra-se, com urgência expedindo o necessário, 

em plantão judiciário pelo Senhor Oficial de Justiça Plantonista. Após, 

proceda-se a correta distribuição do feito como atos e expedientes. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 06 de julho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95560 Nr: 4008-17.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCI ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da autora para CONDENAR o requerido a conceder 

o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade à requerente, 

com data de início do benefício que fixo desde a data do requerimento 

administrativo, que se deu em 25/01/2017. Quanto às prestações vencidas 

desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora 

de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da 

Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em 

vista o disposto no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 20 de 

junho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73033 Nr: 12841-92.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJAIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 Certifico e dou fé que, os Embargos de declaração foram protocolados 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da 

parte autora para impugnar os embargos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45181 Nr: 34-79.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA FONTANELLI SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Vania Fontanelli Souza, no valor de 1 

(um) salário mínimo, bem como, ao pagamento do 13º salário, na forma do 

inciso I, do art. 39 da Lei nº 8.213/91, DESDE A DATA DA INCAPACIDADE 

LABORATIVA APONTADA PELA PERÍCIA MÉDICA, QUAL SEJA, JANEIRO 

DE 2011. (...).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

05 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55714 Nr: 227-89.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSP, VALTRAN DA SILVA PEREIRA, MARIA SALETE 

DA SILVA REGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATAN DE OLIVEIRA MATTOS 

- Procurador Federal matricula nº 2778671 - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52897 Nr: 1464-95.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE-ALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUISA PORTO BORGES - 
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OAB:SP/135.447, Arystóbulo de Oliveira Freitas - OAB:82329, DINA 

MARCIA CHICARINO CAIRES - OAB:11693-B, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844, Thiago Marciano de Belisario e Silva - 

OAB:236.227/SP

 Processo nº 1464-95.2013.811.0010

Código: 52897

Requerente: Martelli Transportes LTDA

Requerido (a): América Latina Logística Malha Norte – ALL

VISTOS ETC,

O Sistema Apolo informa existência de petição pendente de juntada.

Assim, devolvo os autos à Secretaria deste Juízo para que proceda com a 

juntada.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104100 Nr: 8239-87.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE DE ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 14 foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108427 Nr: 446-63.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE STRALIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 14 foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67061 Nr: 1859-19.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA LUCIRIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV-JACI-Fundo Municipal de Previdência 

Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT, MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255, DELCIO BARBOSA SILVA - OAB:14364, VICTOR MEIRA 

BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação das partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos e 

requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95822 Nr: 4114-76.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACILIO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 13 foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12032 Nr: 928-36.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA ADRIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR VICENTE ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento da 

guia de diligência do oficial de justiça para o devido cumprimento do 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46636 Nr: 1674-20.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA CAMILO CRUZ DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a Portaria n.º 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, no dia 28.05.2018, fica designado o dia 17 de Julho de 2018, ás 

13hs30 para realização da sessão de mediação/conciliação nos 

presentes autos. Diante disso devolvo os autos à vara de origem para as 

providências necessárias. Nada mais. Encerra-se o presente que vai 

devidamente assinado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001440-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR XAVIER DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001440-74.2018.8.11.0010. AUTOR: 

VILMAR XAVIER DE AQUINO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos ETC, Trata-se de “Ação de 

Cobrança” ajuizada por Vilmar Xavier de Aquino, em face de Seguradora 

Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT. Antes de apreciar os pedidos 

iniciais do requerente, observo irregularidade sanável na peça inicial que 

impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, do CPC. Verifico que o requerente não acostou à inicial requerimento 

administrativo do pedido. Logo, cabe ao requerente emendar a inicial no 

sentido de trazer aos autos tal requerimento, documento este 

indispensável à propositura da presente ação. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE 
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DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ–3ªTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro 

PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. 

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não 

há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do 

Poder Judiciário. (Ap 132648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, 

Publicado no DJE 04/07/2018) Assim, intime-se a parte autora para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias e apresente o requerimento 

administrativo do benefício ora pleiteado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 06 de julho de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108402 Nr: 428-42.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12853

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) LOURIVAL VASCONCELOS ALVES 

para, no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR 

ESCRITO DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista 

que na certidão do oficial de justiça de ref. 18 dos autos, o(a) indiciado(a) 

informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Marcio 

Guimarães Nogueira.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 6 de julho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82013 Nr: 3183-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDDER KENEDY CAMPOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EIDDER KENEDY CAMPOS CRUZ, Cpf: 

05014229190, Rg: 26531968, Filiação: Idelson Nascimento da Cruz e 

Marinalva Pereira Campos, data de nascimento: 05/09/1994, brasileiro(a), 

natural de Juscimeira-MT, solteiro(a), auxiliar de produção, Telefone 

9209-3548. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra EIDDER KENEDY CAMPOS CRUZ, solteiro, brasileiro, auxiliar de 

produção, filho de Idelson Nascimento da Cruz e Marinalva Pereira 

Campos, nascido em 05/09/1994, natural de Juscimeira/MT, com endereço 

na Rua Ipitinga, s/nº, Nova Jaciara, nesta cidade e Comarca de Jaciara, 

pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 08 de fevereiro de 2016, por 

volta das 14h10min., nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado 

EIDDER KENEDY CAMPOS CRUZ, com consciência e vontade, trazia 

consigo 01 (uma) porção de substância do tipo maconha, para consumo 

pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. Consta dos autos que na data dos fatos, ao realizarem 

rondas pelo Bairro Planalto, na cidade de Jaciara, os policiais militares 

visualizaram o implicado Eidder em atitude suspeita, momento em que os 

milicianos fizeram a abordagem e uma revista minuciosa no mesmo, 

encontrando com ele 01 (uma) porção de substância do tipo maconha. 

Uma vez realizado o exame de constatação preliminar (f. 12), 

confirmou-se que a droga apreendida com o denunciado tratava-se de 

maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar 

dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº. 344/98, da 

ANVISA. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia EIDDER KENEDY CAMPOS CRUZ, como incurso nas disposições 

do artigo 28, caput, da Lei de Drogas, razão pela qual requer seja a 

presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar 

resposta preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado. Requer-se, 

por fim, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna 

oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 01. CB PM Eder Rocha, 

policial militar, f. 06; 02. SD PM Aguiar, policial militar, f. 06. Jaciara, 14 de 

outubro de 2016. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado EIDDER KENEDY CAMPOS 

CRUZ conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o requerimento 

formulado pelo Ministério Público (Ref. 70).Cite-se o acusado via edital, 

nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 30 de maio de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97591 Nr: 4946-12.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON ALVES DE LIMA, Cpf: 

91517630100, Rg: 1349115-6, Filiação: Gabriel Alves de Lima e Maria José 

Silva Lima, data de nascimento: 08/03/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), eletricista, Telefone 6530519824. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado ANDERSON ALVES DE LIMA 

conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o requerimento 

ministerial formulado nos autos (Ref. 27).Cite-se o acusado via edital, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.Ademais, decorrido o 

prazo do edital sem comparecimento do acusado em Juízo, tampouco 

constituído advogado, determino a suspensão do processo e o curso do 

prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo 

Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 03ª 
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VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA. SIMP: 000606-037/2017. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do 

Promotor de Justiça que esta subscreve, vem respeitosamente perante 

Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A contra ANDERSON ALVES DE 

LIMA, brasileiro, solteiro, Eletricista, filho de Gabriel Alves de Lima e Maria 

José Silva Lima, nascido em 08/03/1981, natural de Cuiabá/MT, residente e 

domiciliado na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº 580, bairro Santa Rita, 

nesta cidade de Jaciara/MT, pela prática do seguinte fato delituoso: Entre 

os meses de agosto de 2006 e novembro de 2007, até novembro de 2016, 

neste município e Comarca de Jaciara/MT, o José Jonas Sguarezi Junior 

Promotor de Justiça Documento: 97591 - Protocolado em: 12/07/2017 às 

14:44:51 e assinado eletrônicamente por: José Jonas Sguarezi 

J u n i o r : 7 0 4 7 3 2 0 0 1 6 3  A u t e n t i c i d a d e  d o  d o c u m e n t o : 

0506253f-2054-4a09-a8fb-90465797f22a. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 01ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA denunciado ANDERSON ALVES DE 

LIMA, com consciência e vontade, deixou, sem justa causa, de prover a 

subsistência de seu filho menor de 18 anos, ora vítima, Quevin Gabriel do 

Carmo Lima, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente 

fixada. De acordo com as cópias que seguem em anexo, apesar de 

condenado pelo juízo da 3ª Vara desta Comarca a pagar pensão 

alimentícia às vítimas, seus filhos, no importe de 43% (trinta e sete por 

cento) do salário mínimo (Processo n.º 227/2006 - Comarca de 

Jaciara/MT), o denunciado não cumpriu integralmente com suas 

obrigações no período acima aprazado. Em razão disso, a vítima, 

representada por sua genitora, Sra. Juliana Maria do Carmo, ingressou 

com um processo de execução de alimentos, visando o recebimento dos 

valores não pagos. Todavia, apesar de devidamente citado da ação, o 

incriminado não efetuou o pagamento da dívida, e sequer apresentou 

justificativa para o atraso, razão pela qual foi decretada a sua prisão civil. 

Como se não bastasse, analisando os autos, verificamos que até o dia 22 

de novembro de 2016, o denunciado continuava inadimplente com 

referidos valores, conforme decisão de f. 118, perpetuando a 

configuração do delito em tela até os dias atuais. José Jonas Sguarezi 

Junior Promotor de Justiça Documento: 97591 - Protocolado em: 

12/07/2017 às 14:44:51 e assinado eletrônicamente por: José Jonas 

Sguarezi Junior:70473200163 Autent ic idade do documento : 

0506253f-2054-4a09-a8fb-90465797f22a. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 01ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA Portanto, ele deixou de prover os 

recursos necessários para a subsistência de seu filho Quevin Gabriel do 

Carmo Lima por reiteradas vezes e por enorme período de tempo, 

deixando claro seu dolo de abandono material de sua prole. Diante do 

exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

ANDERSON ALVES DE LIMA como incurso nas disposições do artigo 244, 

caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial 

recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta 

preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindose nos demais 

termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas 

no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final 

serem condenado. Requer-se, por fim, a intimação da testemunha abaixo 

arrolada para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunha: 01. 

Juliana Maria do Carmo, genitora da vítima. Jaciara, 12 de julho de 2017. 

JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça José Jonas Sguarezi 

Junior Promotor de Justiça Documento: 97591 - Protocolado em: 

12/07/2017 às 14:44:51 e assinado eletrônicamente por: José Jonas 

Sguarezi Junior:70473200163 Autent ic idade do documento : 

0506253f-2054-4a09-a8fb-90465797f22a. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 01ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA 03ª VARA DA COMARCA DE 

JACIARA. DENUNCIADO: ANDERSON ALVES DE LIMA. SIMP: 

000606-037/2017. Meritíssimo Juiz, 01. Segue denúncia em separado 

contra ANDERSON ALVES DE LIMA. 02. Por fim, requer a expedição e 

juntada aos autos da certidão de antecedentes criminais do denunciado. 

Jaciara, 12 de julho de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de 

Justiça José Jonas Sguarezi Junior Promotor de Justiça Documento: 97591 

- Protocolado em: 12/07/2017 às 14:44:51 e assinado eletrônicamente por: 

José Jonas Sguarezi Junior:70473200163 Autenticidade do documento: 

0506253f-2054-4a09-a8fb-90465797f22a. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento

Jaciara, 18 de abril de 2018

Regina Helena GuarachoGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art . 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73468 Nr: 12997-80.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 

OLIVEIRA, Cpf: 04222499129, Rg: 22928294, Filiação: Maria Natalia da 

Silva e Gentil Portil de Oliveira, data de nascimento: 24/03/1974, 

brasileiro(a), natural de Graça Aranha-MA, solteiro(a), fotógrafo, Telefone 

66999687912. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

fotógrafo, filho de Gentil Portil de Oliveira e Maria Natália da Silva, nascido 

em 24/03/1974, natural de Barão de Grajaú/MA, residente e domiciliado na 

Rua Iraés, nº 314, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de 

Jaciara/MT, pela prática dos seguintes fatos delituosos: 1º Fato - No dia 18 

de agosto de 2015, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado 

ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, de 

modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima 

Edileuza da Silva Oliveira, sua irmã, por palavras e gestos, de causar-lhe 

mal injusto e grave. Narra o caderno investigativo, que no dia dos fatos, 

aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, o denunciado se 

dirigiu à residência de sua irmã Edileuza e, a partir daí, começou a agredir 

a mesma com socos e chutes. Consta ainda que, antes de sair da 

residência, o implicado, Antônio, bastante nervoso, ameaçou a vítima com 

palavras do tipo “desgraçada, se você conversar eu vou te matar, se 

você me denunciar para a polícia, vai embora de Jaciara, porque eu vou te 

matar”. 02º FATO. Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o 

denunciado ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e 

vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, 

praticou vias de fato contra a vítima Edileuza da Silva Oliveira, sua irmã. 

Segundo consta do caderno investigativo, após aparentemente usar 

entorpecentes, o implicado Antônio se dirigiu à residência de sua irmã e, lá 

chegando, passou a agredi-la fisicamente com chutes e socos, que não 

causaram lesões na mesma. Diante do exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA 

OLIVEIRA, como incurso nas disposições artigo 147, caput, do Código 

Penal, c.c. artigo 21 do Decreto-Lei 3688/41, ambos c.c. artigo 61, II. “f”, 

ambos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial 

recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final 

ser condenado.

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado ANTÔNIO HENRIQUE DA 

SILVA OLIVEIRA conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o 

requerimento ministerial formulado nos autos (Ref. 27).Cite-se o acusado 

via edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.Ademais, 

decorrido o prazo do edital sem comparecimento do acusado em Juízo, 

tampouco constituído advogado, determino a suspensão do processo e o 

curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de 

Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 16 de abril de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORA CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000360-75.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 6 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000058-46.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 6 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74829 Nr: 408-22.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kallyul Amaral de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT3558-A

 Nos termos do Provimento n. 52/2007 impulsiono os autos para intimação 

dos advogados da Parte Promovida acerca da audiência de advertência 

para aplicação das medidas previstas no artigo 28, da Lei Federal nº 

11.343/06 para o dia 12/07/2018, às 15h30min.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 44/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Irineu Batista Filho, matrícula 3706, 

Técnico Judiciário PTJ, designad o Gestor Judiciário do Cejusc , estará 

afastado de suas funções p ara participar do Terceiro Encontro dos 

Juízes Coordenadores e Gestor es do Cejusc-TJMT, no s dias 12 e 13 

/7/18 que acontecerá em Cuiabá, bem como o transito no dia 11/7/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Marcos Yoshio Maeda, matrícula n. 34519 , Analista 

Judiciário PTJ, para exercer cumulativamente a Função de Gestor 

Judiciário do Cejusc , no período de no período de 11/7/18 a 13/7/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 6 de julho de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 43/2018

O Doutor FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Elaine Cristina Gazetta Alves, matrícula 

20775, Analista Judic iária PTJ, designada Gestor a Judiciári a, estará 

afastada de suas funções por motivo saúde, no dia 9/7/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ELIZANGELA PEREIRA CARDOZO , matrícula n. 

9171, Auxiliar Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta da 1ª Vara desta Comarca , no dia 9/7/2018, em substituição a 

titular que estará ausente;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 6 de julho de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 80011 Nr: 1982-56.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na 

espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, 

pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 

83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 

18/08/2017).Com estas considerações e fundamentos, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60713 Nr: 3331-02.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Ramos de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Intimar o patrono das partes acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, para que querendo requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104207 Nr: 77-45.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Etelvina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de ref: 38, para 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26546 Nr: 4536-76.2007.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Proceder a intimação do requerido, para manifestar acerca da petição de 

fls. 257/258, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105881 Nr: 1085-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. BEZERRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder o recolhimento de 

Complemento de Diligência do Sra. Oficiala de Justiça, no valor de R$ 

100,00 (cem reais), conforme sua certidão de ref: 27, junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 110622 Nr: 3234-26.2018.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJdOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Citação de ref: 15 - cuja certidão restou-se negativa - para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72638 Nr: 2517-19.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder o recolhimento de 

Complemento de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), conforme sua certidão de ref: 72, junto ao site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69958 Nr: 1257-04.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides José Botelho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Plaza Machado Junior, Fabio Henrique 

Macedo Bazotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494/MT

 Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração de ref: 48. Ante o 

exposto, impulsiono o presente feito à parte requerente, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43040 Nr: 153-79.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines da Silva Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.C.S. Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:5871/MS

 Considerando a Juntada do Laudo Médico pericial às folhas 167/168, 

procedo a intimação das partes, na pessoa de seus advogados, para que 

digam o que entenderem de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93645 Nr: 3514-31.2017.811.0018
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Caetano de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143

 Nos termos do artigo 5º § 3º do Provimento n° 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.340,00 (Mil trezentos e quarenta reais) que foi condenado nos termos da 

r.sentença. Este valor deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 670,00 (Seiscentos e setenta 

reais) e valor de taxa sendo R$ 670,00 (Seiscentos e setenta reais). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmtj.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS OLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93645 Nr: 3514-31.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Caetano de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143

 Vistos, etc.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da lei 

1060/50.

Recebo a inicial, estando devidamente preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil.

Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestar a ação (NCPC, art. 335), advertindo-a que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial (NCPC, art. 344).

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intime-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88309 Nr: 810-45.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Alves Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Citação de ref: 43 - cuja certidão restou-se negativa - para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85297 Nr: 4816-32.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Caetano dos Reis - ME, Anderson 

Caetano Reis, Carlos Alberto Avancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Intimação de ref.: 61 - cuja certidão restou-se negativa para a intimação do 

requerido Carlos Alberto Avancini - para, querendo, manifestar-se no 

prazo legal.

 No mesmo ato, intimo a parte autora para proceder o recolhimento de 

Complemento de Diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 120,00 

(cento e vinte reais), conforme sua certidão de ref.: 60, junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35180 Nr: 2746-86.2009.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, Thiago 

Siqueira Batista Macedo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida, na pessoa de seus patronos 

representando o polo ativo; e André Rodrigo Schneider - OAB: 

MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT, representando o polo passivo, para manifestarem no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73858 Nr: 3111-33.2015.811.0018

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Aparecida Codignola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Advaldo Epifanio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flavio Ribeiro - 

OAB:3080

 Vistos etc.

Intime-se o Excepto para manifestar sobre o prosseguimento do feito 

conforme o pedido de desistência da parte Excipiente fl. 47.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100467 Nr: 6919-75.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A
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 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56905 Nr: 3127-89.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermogenio Francisco Santos, Aparecido Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar os patronos das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias , 

especiificarem as provas que pretendem produzir, mencionando a 

pertinência , valendo o silêncio pela inexistência, conforme item III da 

decisão fl 306-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100360 Nr: 6862-57.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Defiro o pleito de ref: 20 e cancelo a audiência designada.

Após, volte-me concluso para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63396 Nr: 814-87.2014.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Rodrigues Kolinsque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.137, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64189 Nr: 1539-76.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Gomes da Silva, Adauto Calmon Requena, Adelar 

Domingos Zauza, Afonso Vasselli, Alcides Beltramello, Anisio Macedo, 

Zelita Silva Vandresen, Neide Ivers Santana, Maria Linares Quessada, 

Anisio Volpato, Moises Garcia de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fatima Aparecida Zuliani 

Figueira - OAB:119.384-SP, Getulio Gediel dos Santos - OAB:16.948, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimar o patrono da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.1019/1020, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42774 Nr: 3204-35.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximiano Araújo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT/3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062

 Intimar Patrono da parte autora para que, caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1667 Nr: 240-89.1999.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giraldelli & Giraldelli Ltda, Antonio Carlos Giraldelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, referente a Carta Precatória código 42212 - 

Número Único 1393-90.2018.811.0019, conforme ofício juntado às fl.266.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40140 Nr: 596-64.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Cabreiras da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.Juara, 05 de 

junho de 2018. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72176 Nr: 2322-34.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida a pagar a 

requerente LAURA GARCIA o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos termos do art. 143, da lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês (R$ 954,00), extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148, do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre 

as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Juara/MT, 03 de julho de 2018.Sitio Nossa Senhora 

Aparecida, Linha do Braguinha km 29,estrada Jaú , nesta cidade e 

comarca de Juara/MTNúmero do CPF: 453.568.909-15Nome da Mãe: Laura 

Ribeiro de Carvalho.Nome do segurado: Janira Ribeiro dos 

Santos.Endereço do segurado: Sítio Nossa Senhora Aparecida, Linha do 

Braguinha KM 29, Estrada Jau, Juara/MT.Benefício concedido: 

aposentadoria por idade rural.Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 

954,00). DIB: 11/06/2014 – data do requerimento administrativo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34330 Nr: 1893-77.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto o retorno dos autos do TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28060 Nr: 611-38.2008.811.0018

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMNS, AMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento e providencias quanto 

a juntada de fl. 64/66, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42234 Nr: 2667-39.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juara Comércio de Ferragens Ltda, André Ricardo 

Tavares Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Monte Castelo Ltda, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Angelise A . Manfredine - OAB:36.415, Edenir Luiz 

Manfredini - OAB:18351, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69807 Nr: 1199-98.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel Piovesan, Queila Silva do Carmo, 

José Roberto Pereira Alves, Fabio Alves Donizeti, Fatima Melim Mendes, 

Instituto Tupã, Zilton Mariano de Almeida, ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL - SECCIONAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757, Marcondes Rai 

Novack - OAB:OAB/MT 8.571, ROMARIO DE LIMA SOUSA - 

OAB:18881/O

 Intimar os patronos das partes requeridas da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 11.07.2018, às 13h30min, conforme 

decisão fl.2.892.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42522 Nr: 2950-62.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdPGM, PdPM, MAG, KdPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.77, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42494 Nr: 2922-94.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sergio de Col

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair José Póvoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada do Mandado de Penhora e Avaliação de 

fl.100/109, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69807 Nr: 1199-98.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel Piovesan, Queila Silva do Carmo, 

José Roberto Pereira Alves, Fabio Alves Donizeti, Fatima Melim Mendes, 

Instituto Tupã, Zilton Mariano de Almeida, ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL - SECCIONAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 
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OAB:6217, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757, Marcondes Rai 

Novack - OAB:OAB/MT 8.571, ROMARIO DE LIMA SOUSA - 

OAB:18881/O

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Verifico que na contestação, a parte requerida alega preliminarmente 

ilegitimidade passiva de Fábio Alves Donizeti.

Porém, atento a Teoria da Asserção, tenho que iniciada a marcha 

processual, sem que se verifique a ingente ilegitimidade de parte, 

estar-se-á diante de questão de mérito e o julgamento não pode mais ser 

de carência de ação, mas sim de procedência ou improcedência do 

pedido. Para que alguém tenha legitimidade para a causa, basta que tal 

decorra da narrativa da exordial e a questão acerca do evento narrado 

passa a ser mérito.

 Desse modo, deixo para analisar o pedido na sentença.

Por outro lado, a parte requerida pugna por prova testemunhal.

Assim, tenho por bem DESIGNAR audiência de instrução e julgamento para 

a data de 11.07.2018 às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000175-13.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA REQUERIDO: 

ABRIL COMUNICACOES S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Reclamação 

interposta na Secretaria deste Juizado, em que a parte autora sustenta 

que não realizou qualquer contratação com a reclamada Abril; todavia 

descobriu que estavam sendo debitados de sua conta junto à promovida 

Sicredi, valores mensalmente em favor daquela, totalizando R$ 2.716,00; 

pelo que requereu o cancelamento dessa contratação, restituição dos 

valores descontados e indenização por danos morais. A reclamada 

Sicredi arguiu preliminar de ilegitimidade passiva para responder aos 

termos desta ação, o qual desde logo afasto, pois, se os descontos 

ocorreram em conta bancária por ela mantida, responde pelas 

consequências das operações indevidas ocorridas, seja por erro, falha no 

serviço ou fraude. Ademais, não demonstrou que o promovente tenha 

autorizado todo e qualquer débito em sua conta, ou especificamente a que 

está em discussão nestes autos. Passo ao mérito. Analisando os autos, 

tenho que a hipótese é de procedência da demanda. Tratando-se, in casu, 

de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter realizado qualquer contratação com a ré 

Abril, tampouco que tenha autorizado o débito em sua conta em favor 

daquela. Muito embora a requerida Sicredi alegue não ser uma instituição 

financeira propriamente dita, mas uma cooperativa de crédito, verifico que 

os serviços prestados são próprios de uma instituição bancária, na qual 

deve perfeitamente se equiparar. Assim, aplicando a súmula 297 do STJ, 

as normas de ordem consumerista se aplicam à requerida Sicredi. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

NÃO OCORRÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO ÀS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N. 297/STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o 

acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução 

da lide. 2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor 

às cooperativas de crédito equiparadas às instituições financeiras, nos 

termos da Súmula n. 297/STJ. Precedentes. 3. Estando o acórdão 

recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, é inafastável 

a incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1135068 RS 2009/0068334-6, Relator: 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2014, 

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014) Quanto à 

relação entre o autor e a requerida Abril, dos autos não se extrai qualquer 

prova de contratação entre ambos, e que justificasse os débitos ocorridos 

na conta bancária daquele, o que o torna indevido, pelo que procede o 

pedido de restituição em face de ambas promovidas, posto que a ré 

Sicredi não demonstrou que o promovente tenha autorizado todo e 

qualquer débito em sua conta, ou especificamente a que está em 

discussão nestes autos. Não provando qualquer relação jurídica com a 

promovente, a promovida Abril apenas alega ocorrência de fraude ou 

culpa de terceiro. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de produtos ou serviços, devendo estes tomar medidas mais 

eficazes para evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de 

causalidade, precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o 

que não aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido 

de que o ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à 

atividade do setor financeiro e não elide a responsabilidade pelos danos 

daí advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Neste 

norte, à Reclamada incumbe pesquisar acuradamente a veracidade dos 

dados dos clientes quando da contratação dos serviços e/ou produtos, de 

forma a garantir a segurança na prestação do serviço ao consumidor, e 

evitar que situações como esta ocorram. Consequentemente, entendo 

caracterizados os danos morais indenizáveis, considerando a falha na 

prestação do serviço. Releva considerar também, as várias idas ao 

Procon para solucionar o problema, e mesmo assim, não ter a segurança 

de ser resolvida a questão, além da perda de tempo livre desnecessária 

para tanto. Ademais, mesmo questionados os descontos por reclamação 

administrativa e judicial, não houve disposição em restituir os valores 

debitados. Portanto, são situações que ultrapassam o mero dissabor ou 

aborrecimento cotidiano, restando inequívoca a obrigação de reparar o 

dano causado. Contudo, a obrigação de reparar deve ser imputada 

unicamente à reclamada Abril, e não à promovida Sicredi. Apesar de ter 

ocorrido reclamação no Procon em face de ambas, não foi demonstrado 

que a parte autora tenha primeiro contestado ou solicitado restituição dos 
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valores descontados junto à cooperativa demandada, e que este teria se 

recusado em atendê-lo, o que poderia caracterizar ato ilícito que exsurge 

o dever de indenizar. Portanto, ainda que seja considerada parte legítima 

para responder esta ação, por outro lado, improcede o pedido de 

indenização por danos morais face à reclamada Sicredi. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que entendo mais justo e equânime ao caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais consta nos autos, 

JULGO procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de: a) 

DECLARAR inexistente a contratação entre promovente e promovida Abril; 

b) CONDENAR solidariamente as promovidas ABRIL e SICREDI em 

RESTITUIR ao promovente a quantia de R$ 2.716,00, corrigidos 

monetariamente e com incidência de juros de 1% ao mês a contar da 

citação; c) CONDENAR a demandada ABRIL COMUNICAÇÕES ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, 

com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-58.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000172-58.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Reclamação 

interposta na Secretaria deste Juizado, em que a parte autora sustenta 

que tentou obter empréstimo junto à promovida, não obtendo êxito por 

haver em seu nome uma restrição financeira no valor de R$ 3.635,67, 

oriundo de um financiamento de veículo, o qual alega que não fez e 

desconhece a origem dessa dívida. Requereu a retirada dessa restrição e 

indenização por danos morais. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que demanda procede em parte. Para 

a fundamentação abaixo, utilizo também, regras de experiência comum 

(art. 5º da Lei 9.099/95). Em que pese a parte autora não ter anexado nos 

autos, extrato dos órgãos de proteção ao crédito constando a alegada 

restrição, considero que na verdade, se trata de pendência financeira 

interna em face do promovente, limitado aos registros internos do banco 

sobre ele. Isso porque, conforme alega o promovido, não consta nenhuma 

restrição nos cadastros de inadimplentes, aliado ao fato de que, conforme 

se verifica na reclamação perante o Procon, o banco esclareceu que se 

trata de um contrato de financiamento pactuado em 2004 e não quitado; ou 

seja, há mais de 14 anos atrás, razão pela qual, se alguma negativação 

houve na época, provavelmente já fora baixada pelo decurso do tempo. 

No entanto, como se sabe, essas pendências permanecem nos bancos de 

dados da instituição bancária por anos e anos, razão pela qual o 

promovente não conseguiu obter empréstimo que pretendia. Porém, não 

restou demonstrado que o financiamento não pago e que gerou a restrição 

interna tenha sido contraído de fato pelo promovente, já que este não 

reconhece essa dívida. Dessa forma, pelas normas do CDC, como aquele 

não pode provar fato negativo, cabia ao promovido comprovar essa 

contratação, o que não fez, já que não anexou o contrato, assinado por 

aquele, além de cópias de seus documentos pessoais. Portanto, procede 

o pedido de retirada dessa restrição, ainda que interna, por não haver 

legitimidade. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, no 

entanto, não assiste razão ao promovente. Isso porque, conforme acima 

exposto, embora não comprovado quem de fato contraiu o financiamento 

pendente, por outro lado seu nome não é atualmente objeto de restrição 

nos cadastros de inadimplentes, sendo limitado apenas ao ambiente 

interno do banco promovido, não estando ao alcance de qualquer consulta 

pública naqueles. Sendo assim, não há como considerar que houve dano 

in re ipsa que autorize o dever de indenizar por dano extrapatrimonial, 

tampouco qualquer fato ou motivo que indique alguma lesão à sua 

personalidade ou estado psicológico, sendo que a improcedência nesse 

sentido é medida que se impõe. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da 

fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de 

tão-somente CONDENAR a parte promovida em retirar de seus registros 

internos, a restrição no nome do promovente. E assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37971 Nr: 2007-79.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Karina Miyiki Guinoza Fukuhara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Luiz Capelasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 341 de 585



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos em secretaria para fins de correição, 

nos termos da Portaria nº. 004/2018 – JASM, promovo a INTIMAÇÃO do 

advogado da parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9153 Nr: 734-12.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ernesto Gracia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Francisco Pucci de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B

 Considerando o retorno dos autos em secretaria para fins de correição, 

nos termos da Portaria nº. 004/2018 – JASM, promovo a INTIMAÇÃO do 

advogado da parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 16348 Nr: 1992-86.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino Gasparotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Santa Ana, Rui Francisco Pucci de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B

 Considerando o retorno dos autos em secretaria para fins de correição, 

nos termos da Portaria nº. 004/2018 – JASM, promovo a INTIMAÇÃO do 

advogado da parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103527 Nr: 8533-18.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Cesar Martins de Souza, Marcelo 

George Silva Carolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para se manifestar acerca 

da decisão de fls. 112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 107440 Nr: 1830-37.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão do 

acusado FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos.Sem 

prejuízo de ulteriores deliberações, nos termos do artigo 80 do Código de 

Processo Penal, determino o desmembramento imediato do processo em 

relação ao acusado Elias de Souza Porto, para evitar que o réu que está 

preso seja prejudicado.Observa-se que o denunciado Fernando 

apresentou resposta à acusação, cingindo-se a discordar da denúncia, 

deixando para comprovar suas alegações durante a instrução criminal, 

Passo à análise acerca das hipóteses de absolvição sumária.Dispõe o 

artigo 397 do Código de Processo Penal que o juiz pode absolver 

sumariamente o réu quando constatado que os elementos trazidos 

configuram cabalmente a existência de causas de exclusão da ilicitude do 

fato, da culpabilidade (exceto inimputabilidade[...], porquanto esta deve ser 

entendida como a exigência de um lastro mínimo de provas para a 

deflagração de uma ação penal, ou seja, o mínimo de convencimento 

possível sobre a materialidade e autoria do delito.Ademais, a defesa 

sequer suscitou a existência de hipóteses de absolvição sumária 

descritas no artigo 397 do CPP.Portanto, não sendo o caso de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 20 de agosto de 2018, às 16h00min. Intimem-se as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Intime-se o acusado e seu defensor.Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 41557 Nr: 1997-98.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, EdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Cristina Celestino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 AUTOS Nº 1997-98.2011.811.0018 – CÓDIGO: 41557

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉ: ANDRÉIA CRISTINA CELESTINA DA SILVA

Vistos etc,

Considerando a apresentação das contrarrazões (fls. 251/254), 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso de apelação interposto.

Cumpra-se.

Juara-MT, 3 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55842 Nr: 2061-74.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Autos nº 2061-74.2012.811.0018 - Cód. 55842

Recuperando: Osvaldo de Almeida

Vistos etc,

Defiro o pedido do recuperando para alteração da data de sua viagem ao 

Estado de Minas Gerais.

Findo tal prazo deverá voltar ao regular cumprimento de sua reprimenda, 

comparecendo em Juízo até o dia 29 de junho de 2018.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 3 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63436 Nr: 850-32.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT
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 Autos Nº 850-32.2014.811.0018 – Cód. 63436

Acusado: Luiz Leite

Vistos etc,

Em análise dos autos, verifica-se que o acusado foi beneficiado com a 

suspensão condicional do processo.

Assim, aguarde-se os autos em cartório até o término do cumprimento de 

pena e no caso de descumprimento, certifique-se e dê-se vistas 

imediatamente ao Ministério Público.

Quanto a decisão de fl. 113, que determinou o encaminhamento da arma 

ao exército, observa-se que o acusado foi citado pessoalmente e não 

manifestou interesse em restituir o artefato. Desta forma, constata-se a 

ocorrência da preclusão devendo a arma ser encaminhada ao exército 

conforme determinado.

Cumpra-se.

 Juara-MT, 3 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64339 Nr: 1675-73.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pabulo Rodrigo Floriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Autos nº 1675-73.2014.811.0018 - Cód. 64339Recuperando: Pabulo 

Rodrigo Floriano da SilvaVistos etc,Trata-se de executivo de pena do 

recuperando Pabulo Rodrigo Floriano da Silva.Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e ..”Dois são os critérios estabelecidos pela lei, um objetivo, 

consistente no cumprimento do lapso temporal de dois quintos da pena 

imposta e outro de caráter subjetivo, referente ao mérito do condenado.No 

que tange ao caráter subjetivo, consta dos autos que o recuperando vem 

cumprindo satisfatoriamente as condições fixadas, bem como em consulta 

aos antecedentes criminais, observa-se que este não cometeu novos 

delitos durante o cumprimento de sua reprimenda. Dessa forma, 

evidenciado está que o recuperando preenche os dois requisitos, bem 

como que no presente executivo de pena não há nada de desfavorável ao 

reeducando, sendo a progressão do regime imposto medida que se 

impõe.Portanto, concedo ao reeducando a progressão de regime, 

fixando-o como aberto para cumprimento do restante da pena 

aplicada.Igualmente, entendo desnecessária a audiência de admoestação, 

devendo o reeducando ser colocado desde já no regime aberto, a teor do 

contido no art. 35 do CP, pelo que fixo as seguintes condições (art. 115, 

LEP):1 ) Comparecer mensalmente, na Escrivania do Juízo, para informar e 

justificar as suas atividades;2) Não se ausentar da comarca e cidades 

contíguas sem autorização do Juízo;3) Não voltar a cometer infrações 

penais, retardar ou impedir o cumprimento da pena ou participar de 

movimentos de fuga ou subversão à ordem e disciplina.Determino a 

retirada da tornozeleira eletrônica, devendo o recuperando apresentar-se 

na cadeia local, para remover o dispositivo corretamente.Saliento que o 

descumprimento das condições impostas ensejará na regressão do 

regime, a teor do contido no art. 118 da Lei n. 7.210/84.Notifique-se o 

Ministério Público e o Sr. Diretor da Cadeia da presente 

decisão.Intime-se.Cumpra-se.Juara/MT, 3 de julho de 2018.Pedro Flory 

Diniz NogueiraJuiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61175 Nr: 3792-71.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Agostinho Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 Autos nº 3792-71.2013.811.0018 - Cód. 61175

Acusado: Alex Sandro Agostinho Barreto

Vistos etc,

Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação de fl. 120. Se 

tempestivo, recebo o recurso de apelação de fl. 120, interposto pelo 

Ministério Público nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código 

de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar suas contrarrazões, no prazo de oito 

dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

 Juara/MT, 04 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43560 Nr: 671-69.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Amorim Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Autos nº 671-69.2012.811.0018 - Cód. 43560

Acusado: Elias de Amorim Martins

Vistos etc,

Recebo o recurso de fl. 388, interposto pela defesa nos efeitos devolutivo 

e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

 Juara/MT, 3 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61645 Nr: 4271-64.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir de Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Ante o exposto, declaro por sentença extinta a punibilidade de ALMIR DE 

LIMA FERREIRA em face do reconhecimento da prescrição retroativa em 

relação ao crime descrito na inicial em razão da prescrição retroativa, nos 

termos do art. 107, IV do Código Penal Brasileiro, afastando, por 

conseguinte, todos os efeitos da sentença condenatória.Atente-se o 

senhor gestor às seguintes providências:5.15.9 – Caberá ao Gestor 

Judiciário providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto 

de Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito 

federal, e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, as seguintes 

comunicações:d) trânsito em julgado da decisão da extinção da 

punibilidade, da condenação ou da absolvição;7.7.9 – Na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato.7.16.3 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).P.R.I.Cumpra-se. Juara-MT, 04 de julho de 2018.Pedro Flory 

Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 113963 Nr: 4696-18.2018.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LBAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de pedido de providências protetivas aduzido pela 

ofendida L.B.A.B. em desfavor de E.F.A.Consta do relato da vítima que 

desde que assumiu seu mandato na prefeitura desta urbe vem recebendo 

diversas ameaças por parte de [...], bem como se sente amedrontada, pois 

ele e seus capangas a seguem. [...] É o breve relatório. Fundamento e 

decido.O art. 1º da Lei nº. 11.340/06 estabelece mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estatuindo que 

em sua interpretação serão considerados os fins sociais a que ela se 

destina e, especialmente, [...] Frise-se que a Lei Maria da Penha traz em 

seu cerne a necessidade de proteção da mulher contra a violência de 

gênero, calcada numa concepção patriarcal de sociedade, fato este não 

configurado na presente hipótese, eis que a vítima não possui parentesco 

com a vítima. Nesse sentido é o disposto no enunciado nº 02 do CNJ 

(FONAVID): ENUNCIADO 2 – “Inexistindo coabitação ou vínculo de afeto 

entre agressor (a) e ofendida, deve ser observado o limite de parentesco 

estabelecido pelos artigos 1.591 a 1595 do Código Civil, quando a 

invocação da proteção conferida pela Lei n. 11.340/06 decorrer 

exclusivamente das relações de parentesco”.A violência intrafamiliar, não 

fundamentada nas relações de gênero, tem previsão no Código Penal, que 

pune as agressões contra qualquer pessoa, restando incorreta a 

aplicação das especificidades próprias da Lei Maria da Penha a todo e 

qualquer caso em que for agredido um individuo do sexo feminino.Dessa 

forma, entendo que não há nos autos elementos mínimos para o 

deferimento do pleito, uma vez que não vislumbro, nesse diapasão, 

satisfeitos os requisitos necessários à concessão da proteção 

reclamada.Assim, ante a ausência dos requisitos previstos da Lei 

11.340/06, INDEFIRO o pedido de concessão de medidas protetivas. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70715 Nr: 1643-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos em correiçãoCuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em desfavor de CARLOS ALEXANDRE DURCI 

por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 217 – A do Código 

Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal. [...] Inexistindo outras 

questões de ordem material ou processual que possa impedir o 

processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.Dessa forma, designo o dia 17 de julho de 2018, às 

15h00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas ou o réu residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.Ciência ao Ministério Público.Intime-se a defesa do 

acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70719 Nr: 1647-71.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimar de Souza Pena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides de José Botelho 

de Oliveira - OAB:3.911-MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN 

- OAB:18930/MT

 Cód.70719

Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria 724/2018 – DGTS - PRES, que suspendeu 

o expediente no âmbito do Poder Judiciário no dia 25 de maio de 2018, 

redesigno a audiência outrora designada para o dia 6 de agosto de 2018, 

às 15h30min.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 113769 Nr: 4622-61.2018.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPCdJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:MG 103709

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do 

denunciado Alair Campos Sobrinho, porquanto presentes a materialidade e 

os indícios de autoria, assim como a necessidade de garantia da ordem 

pública, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo 

Penal.Intimem-se.Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40559 Nr: 1010-62.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino de Sousa Carvalho Junior, Vanessa 

Grasiela de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT

 Ante o exposto, declaro, por sentença, extinta a pena imposta ao 

reeducando Juscelino de Sousa Carvalho Júnior e Vanessa Grasiela de 

Carvalho, qualificado nos autos, bem como todos os efeitos dela 

decorrentes, o que faço com fundamento no art. 66, II da Lei 

n.7.210/84.Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:Art. 974 

– Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório Distribuidor, 

se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como ao 

correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:IV) trânsito em julgado da decisão da extinção 

da punibilidade, da condenação ou da absolvição;Art. 1.387 – Na hipótese 

de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato.Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).Expeça-se ofício à Justiça Eleitoral comunicando da 

presente sentença extintiva.Sem custas.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se, após as necessárias baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juara/MT, 3 de julho de 

2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000097-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE DE ASSIS MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Autos n°: 1000097-32.2017.8.11.0025 Exequente: Elisiane de 

Assis Moreira Executado: Luis Roberto dos Santos Pereira V I S T O S, 

Trata-se de execução de alimentos que segue o rito contido no §3º do art. 

528, do CPC e, conforme certidão de id. 11392674, o executado deixou 

transcorrer em branco o prazo para pagamento do débito alimentar. A 

exeqüente requesta a prisão civil do devedor, ante a não comprovação do 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas no curso da presente 

execução – id. 11479150. O Ministério Público manifestou-se favorável à 

decretação da prisão civil do demandado – id. 12459378. É o breve 

relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça permite a prisão civil do 

alimentante compreendendo as 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo, com 

fundamento na Súmula nº 309, do STJ. Assim, acredito que os dogmas 

referentes à prisão civil devem ser afastados, interpretando-se o tema 

com este limite temporal de atraso no pagamento, em face da natureza do 

crédito em questão, a relevância e a urgência, bem como, em face dos 

fins sociais e as exigências do bem comum, assim como bem preceitua o 

art. 5º, da LINDB. O Prof. Yussef Said Cahali, leciona que: “Assim, não 

implicando a cessação voluntária do pagamento da pensão por parte do 

devedor causa de cessação ou exoneratória do débito alimentar, e não 

podendo o devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, desde que não 

tenha promovido ‘opportuno tempore’ ação exoneratória do encargo 

alimentar, é legítima a sua prisão administrativa se não justificada a 

impossibilidade de efetuar o pagamento do débito”. (Dos Alimentos, RT, 3ª 

Ed. Pg. 1072) A jurisprudência também ratifica o posicionamento aqui 

defendido: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO 

DECRETADA POR INADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES – 

POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ATÉ MESMO DE UMA ÚNICA PRESTAÇÃO 

MENSAL – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DA PARCELA 

INCONTROVERSA DA DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

IMPOSTAS PARA SOLTURA – SEGURANÇA DENEGADA.“O atraso de uma 

só prestação, desde que atual e compreendida entre as três últimas 

devidas, enseja a prisão do devedor.” (STJ - RHC 56.773/PE).Não 

cumprindo com as condições impostas para sua soltura, a manutenção da 

prisão do devedor de alimentos é medida que se impõe.(HC 147768/2016, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 24/04/2017) 

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, uma vez não 

demonstrado o pagamento das prestações alimentícias devidas, bem como 

permanecendo a inércia contínua do Executado, DECRETO A PRISÃO 

CIVIL de LUIS ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA, com fulcro no art. 528, 

§3º, do CPC, pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até que efetue o 

pagamento das prestações alimentícias vencidas e vincendas no curso do 

processo. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO CIVIL, devendo o Executado 

permanecer separado dos presos comuns. Proceda-se a secretaria o 

cadastro do mandado no BNMP – CNJ. Sem prejuízo, nos termos do art. 

528, §1º, do CPC, determino a expedição de certidão de protesto do 

pronunciamento judicial a fim de que sejam promovidas as anotações 

pertinentes em nome do executado. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Juína/MT, 12 de junho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000950-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. E. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000950-41.2017.8.11.0025. AUTOR: OLINDRINA 

DA SILVA LOPES RÉU: ZILMAR ELIZIANO MIRANDA V I S T O S, Cuida-se 

de ação de alimentos aviada por Igor Saguas Lopes Miranda e Yara Sátila 

da Silva Miranda ambos representados pela genitora Olindrina da Silva 

Lopes em face Zilmar Eliziano Miranda. Por meio da petição de id. 

13409352, os autores informaram desinteresse no prosseguimento do 

feito e requereram a sua extinção, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Eis 

o relato do que importa. D E C I D O. Havendo desistência expressa da 

parte autora a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida 

que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, diante da gratuidade da justiça. Transitado em 

julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001252-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU CARLOS FREISLEBEN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA OAB - MT3640/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001252-70.2017.8.11.0025. AUTOR: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ALCEU CARLOS 

FREISLEBEN V I S T O S, Alceu Carlos Freisleben opôs embargos 

declaratórios, em face do despacho de id. 12057541, argumentando a 

existência de omissão. Vieram os autos conclusos. Decido. Em que pese o 

manejo da peça recursal - id.12397609, não resta configurada qualquer 

das hipóteses do Art. 1.022, do CPC. Isso porque o despacho lançado no 

id. 12057541 não detém qualquer conteúdo decisório. Nesse mister, 

importante trazer a baila a lição de José Miguel Garcia Medina, em seu 

Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., Revista dos Tribunais, 

pg. 348: “Os despachos distinguem-se das decisões – finais (sentenças) 

ou interlocutórias – por consistirem em pronunciamentos que não têm 

conteúdo decisório significativo, sob ponto de vista jurídico. Claro que 

alguma manifestação volitiva há, p. ex. quando o juiz define a data e 

horário da audiência, mas não ocorre, no caso, decisão jurídica. Na 

jurisprudência que se formou na vigência do CPC/1973, afirmava-se que 

os despachos, além de não terem conteúdo decisório, não causavam 

gravame às partes: “A diferenciação entre eles reside na existência ou 

não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são 

pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o 

andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão 

interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo 

decisório e causa prejuízo às partes (STJ, REsp 195848/MG, rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T., j. 20.11.2001; no mesmo sentido, STJ, 

AgRg na PET na AR 4.824/RJ, 1ª Seção, j. 14.05.2014).”” Além disso, o 

legislador contemporâneo a fim de afastar qualquer sombra de dúvida 

sobre a questão aqui tratada, trouxe expressamente no Novo Código de 

Processo Civil que os despachos são irrecorríveis, vejamos: Art. 1001. 

Dos despachos não cabe recurso. Dito isso, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não 

restar configurada qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do CPC. Doutro 

lado, apesar da peça apresentada pelo requerido não se enquadrar entre 

as possibilidades do art. 1022, do CPC, entendo que o pedido nela contido 

deve ser acolhido para sanar a irregularidade ali apontada e evitar futura 

alegação de nulidade dos atos processuais. Assim sendo e considerando 

que o réu foi citado com prazo inferior ao mencionado no caput do art. 

334, do CPC para comparecer à audiência outrora designada e, ainda, 

havendo pedido do autor e interesse da parte ré na realização de 

audiência de autocomposição, REVOGO o despacho de id. 12057541 e 

DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e realização 

de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334, do Código de 

Processo Civil. Consigne-se que não havendo acordo, sai o réu intimado 

para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data 

da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

Advirto, ainda, que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC. Intime-se o requerido por meio do advogado constituído nos autos. 

Ciência ao Parquet. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEINE LUCKEMEYER GUIMARAES (EXECUTADO)

FUAD JARRUS FILHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1001086-38.2017.811.0025 

EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. EXECUTADO: FUAD 

JARRUS FILHO e DIRLEINE LUCKEMEYER GUIMARAES VISTOS. Conforme 

se infere da certidão de ID. 12028506, a tentativa de citação dos 

executados restou frustrada. Intimado a se manifestar, o exequente 

postulou pela citação dos devedores por hora certa e, nos moldes do 

artigo 830 do CPC, o arresto dos bens imóveis indicados na petição de ID. 

12209647. Com relação ao pedido de citação por hora certa, ao menos por 

agora, não vislumbro elementos a justificar o acolhimento do pedido, eis 

que para o acolhimento do pleito são imprescindíveis o preenchimento dos 

requisitos do art. 252[1] do CPC, e, conforme certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de ID. 12028506, não há qualquer suspeita de ocultação dos 

executados, mas sim de que suas ausências seriam temporárias por eles 

estarem em viagem na data dos fatos. Nesses moldes, indefiro o pedido. 

Doutra banda, entendo que a pretensão de arresto de bens dos 

devedores merece acolhimento. Consoante disposto no artigo 830 do CPC, 

“se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução”, Na hipótese dos autos, 

considerando que a tentativa de citação dos executados restou frustrada 

por não terem eles sido localizados pelo Sr. Oficial de Justiça (ID. 

12028506), verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, razão porque defiro o pedido de arresto dos imóveis de 

propriedade dos executados indicados na petição de ID. 12209647. 

Expeça-se o competente mandado de arresto. Após, procedida a 

anotação do gravame, providencie o credor a citação e intimação dos 

executados, para perfectibilização e conversão da medida cautelar em 

penhora. Às providências. Juína/MT, 15 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o 

oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou 

residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de 

que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 

designar.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEINE LUCKEMEYER GUIMARAES (EXECUTADO)

FUAD JARRUS FILHO (EXECUTADO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 100,00 

(cem reais), para cumprimento do mandado de arresto no Loteamento 

"Expansão Urbana" e "Gleba Consolação", no prazo de 05 (cinco) dias. 

Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser recolhido por meio do 

sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001252-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU CARLOS FREISLEBEN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA OAB - MT3640/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

15H40MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER BATISTA DE OLIVEIRA OAB - SP286113 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DE ID 13827604.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 4659 Nr: 4040-31.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE 

JUINA LTDA, ADELCHI FRANCISCO POLETTO, DIONÍSIO DAMIANI, LEO 

MEZZOMO, LÍDIO IORIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Dessarte, expeça-se o mandado de imissão dos arrematantes na posse 

da coisa alienada judicialmente e intime-se o exequente a apresentar os 

cálculos atualizados e abatidos do crédito exequendo, requerendo, 

ademais, o que entender de direito para impulsionamento do feito, pena de 

extinção.Juína/MT, 5 de julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56358 Nr: 2639-84.2010.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JULIÃO NERIS, APARECIDA DE ANDRADE NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA, PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, 

ADELCHI FRANCISCO POLETTO, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

DE JUINA LTDA, DIONÍSIO DAMIANI, LEO MEZZOMO, LÍDIO IORIS, BANCO 

DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, à míngua de comprovação da posse/propriedade sobre a 

coisa reivindicada pelos autores, que atuavam como mero detentores do 

bem (fâmulos da posse), Julgo Improcedente o pedido aduzido na inicial, 

rejeitando os embargos de terceiro requestados pelos 

demandantes.Condeno os requerentes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, ante ao princípio da causalidade, arbitrando os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico 

pretendido com a causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do NCPC, 

suspendendo a cobrança nos termos do art. 98, § 3º do NCPC, já que 

concedida a gratuidade judiciária nas outras ações conexas a essa.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.P.I.C.Juína (MT), 5 de julho de 2018. FABIO 
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PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93719 Nr: 1868-04.2013.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1868-04.2013.811.0025 (Código nº: 93719)

REQUERENTE: Marina Pedro da Silva Paiva

INTERDITANDA: Maria de Lourdes

INTERDIÇÃO

VISTOS.

Considerando que o perito nomeado declinou do encargo (fl. 64), revogo 

sua nomeação.

Ato contínuo, objetivando impulsionar o presente processo, considerando 

que no banco de peritos do Tribunal de Justiça inexistem médicos 

psiquiatras credenciados para atuarem nesta comarca, que a única 

médica credenciada está localizada a mais de 590 km deste município - 

Jaciara/MT e que tal deslocamento para a demandante, de reconhecida 

hipossuficiência financeira, é excessivamente oneroso, a teor do que 

estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da CNGC/MT 

(artigos 169/181), deixo de indicar a médica credenciada, e, pelos motivos 

já explicitados, determino seja expedido ofício ao Secretário Municipal de 

Saúde de Juína/MT, para que, no prazo de 30 dias, designe data, horário e 

local para realização de perícia com a médica psiquiatra credenciada pelo 

SUS, Dra. Tatiana Kowalski Vieira, ou, na sua indisponibilidade, outro 

médico de mesma especialidade, sob pena incorrer em crime de 

desobediência, devendo prestar as informações requeridas a este Juízo, 

no prazo de 10 dias.

Cumprida a determinação anterior, determino que a Secretaria da Vara 

entre em contato com a perita nomeada, cientificando-a do encargo e do 

dever de responder os quesitos formulados por este Juízo (fl. 21) e, por 

fim, providencie o seu cadastramento no banco de peritos do TJMT, com a 

maior brevidade possível.

Consigne-se o prazo de 30 dias para conclusão do laudo pericial.

Aportando aos autos o laudo pericial, abra-se vista as partes para 

manifestação, em 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 5 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2050 Nr: 3727-02.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, WALDOMIRO 

BUSSOLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

BAMERINDUS S/A. PARTICIPAÇÕES - EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB/SP 290.089, DOTTA, DONEGATTI, LACERDA E 

TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:OAB 12.086, EDUARDO 

MONTENEGRO DOTTA - OAB:155.456 OAB/SP

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas judiciais no importe de R$ 209,58, 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 80/83. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e incluir o 

valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94215 Nr: 2419-81.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SERASA, VITOR 

PAULO GAUDENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LUCIMARA RODRIGUES 

CORDEIRO TAVARES - OAB:OAB/MT 3.961, SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, julgando procedente a pretensão vestibular, 

para:(a)declarar indevida a devolução do cheque objeto do pedido e sua 

consequente anotação no CCF e nos bancos de restrição ao crédito, 

determinando a exclusão definitiva das anotações cadastrais, cominando 

multa diária de R$ 500,00 em caso de reiteração da anotação ou coisa 

semelhante;(b) condenar o Banco Bradesco e a SERASA S/A, 

solidariamente, ao pagamento de indenização, por danos morais, ante a 

inscrição e manutenção da negativação de dívida inexistente, os quais 

restam fixados no valor de R$ 9.540,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita da 

ré;(c) sobre a condenação deverão incidir correção monetária pelo INPC a 

partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso, ex vi do novel entendimento sufragado pela 

Seção de Dissídios Privados do STJ (REsp Nº 1.479.864/SP, Relator : 

Ministro Paulo De Tarso Sanseverino).Custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados a base de 10% do valor da condenação, pelas 

duas primeiras demandadas, também de maneira solidária.Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas, salvo se houver pedido de 

cumprimento de sentença ne modo e no prazo previsto em lei.Juína/MT, 6 

de julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51323 Nr: 4575-81.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA ROSA DE VARGAS CORREA, IVAR CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COELHO - 

OAB:3542/B-MT

 Destaque-se, ademais, que em consulta do juízo aos sistemas públicos de 

atividades econômicas (CAGED) afere-se que a madeireira indicada como 

responsável pelo veículo e pelo motorista que o conduzia, acha-se em 

pleno funcionamento, não sendo possível sequer reconhecer confusão 

entre pessoa física e jurídica que justifique a manutenção do sócio da 

empresa como réu, porque, reitere-se, desde a defesa, fls. 73/75, 

achavam-se nos autos os documentos identificando a propriedade do 

veículo e a condição empregatícia do motorista envolvido no evento 

danoso e, mesmo assim, não cuidaram os demandantes de promover a 

substituição do polo passivo e nem a sua complementação, não havendo 

que se impor ao réu o dever de denunciar à lide a madeireira.Portanto, em 

obediência ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, acolho 

a preliminar de ilegitimidade passiva brandida pelo réu, e extingo a ação, 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.Como 

consequência da sucumbência processual, custas e honorários 

advocatícios a encargo dos demandantes, os quais ficam arbitrados em 

10% sobre o montante do proveito econômico pretendido com a 

lide.Havendo trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se eventual 

pedido de cumprimento de sentença, pelo prazo de seis meses, remetendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 347 de 585



ao arquivo se silentes as partes.P.I.C.Juína/MT, 6 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000370-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOPOLO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM OAB - RS40881 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - 515.115.170-34 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000370-74.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: 

MARCOPOLO SA EXECUTADO: MUNICIPIO DE JUINA V I S T O S, Cuida-se 

de ação de execução de título extrajudicial promovida por Marcopolo S/A 

em face do Município de Juína, visando o recebimento da quantia de R$ 

302.252,11, proveniente do Contrato nº 151/2013 decorrente de licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico de n. 50/2012, que teve por objeto 

aquisição de veículo para transporte escolar. Da análise à peça de 

ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, 

RECEBO a petição inicial. CITE-SE a Fazenda Pública Municipal para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 

910, do CPC. Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal 

(CPC/2015, art. 910, §1º). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000061-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA SOUSA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS COSTA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000061-87.2017.8.11.0025 

AUTOR: ANGELICA MARIA SOUSA ALVES RÉU: LUIS COSTA SILVA 

VISTOS. Conforme se infere dos autos, deferida a produção de prova oral 

pelas partes, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/07/2018, às 13h:30min. Considerando o teor da Portaria nº 

841-/2018-DGTJ-PRES, que decretou ponto facultativo do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso no dia 02 de julho de 2018, bem como da 

Portaria nº 60/2018, da Diretoria do Foro desta Comarca, possibilitando 

aos magistrados a manutenção dos atos judiciais já agendados, conforme 

se infere do despacho de ID. 13931428, a solenidade designada neste 

feito foi mantida. No entanto, conforme se infere da certidão de ID. 

13960571, uma das funcionárias lotadas na recepção deste Foro, 

acreditando que a solenidade não se realizaria, por um lapso, dispensou 

as partes e as testemunhas que aguardavam a realização do ato 

designado. Desconhecendo tal situação, este magistrado deu seguimento 

ao feito, prolatando sentença de mérito em audiência, julgando 

improcedentes os pedidos iniciais. Desse modo, apesar de já resolvida a 

lide, é evidente que ocorreu um erro de premissa fática nos autos e que tal 

circunstância influenciou diretamente no resultado da lide, tornando 

possível a sua correção de oficio pelo Juízo. Assim, ante a manifesta 

contrariedade do julgado com a realidade dos autos, torno sem efeito a 

sentença prolatada em audiência (ID. 13951389), e, via de consequência, 

determino a reabertura da instrução processual, designando audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16/07/2018 às 16h:30min. Intimem-se as 

partes para comparecerem na solenidade nos termos do despacho de ID. 

13682643. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 6 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000260-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 30/08/2018 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5540 Nr: 1065-75.2000.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR JOSÉ POLETTO, IVO POLETTO, JANDIR 

ANTONIO DAL BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A - 

MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas judiciais no importe de R$ 77,91, a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 100/103. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e incluir o 

valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831 Nr: 68-63.1998.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:000

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas judiciais no importe de R$ 130,52, 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 58/60. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e incluir o 

valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56411 Nr: 2692-65.2010.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOA, LDOAF, MLDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, se manifestar nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105601 Nr: 409-93.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR POLESE, AIRES POLESE, EDÉSIO POLESE, 

JULIANA POLESE, LENIR DE FÁTIMA POLESE, SÍLVIA POLESE, BENERNI 

POLESE SOSA, MAÍZA POLESE SILVA, ROGÉRIO POLESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVALDINO POLESE, MERCEDES SILVERIA 

POLESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, se manifestar nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 4563 Nr: 307-96.2000.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTROGILDA MARIA DE OLIVEIRA, FÁTIMA 

APARECIDA TOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI BORGES MONTEIRO - 

OAB:9.383/PR

 Intime-se o exequente para requerer o que entender por direito, no prazo 

de 10 dias, acerca da juntada de fl. 196.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 136658 Nr: 1038-62.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intime-se a parte embargada, na pessoa do su advogado, para 

apresentar resposta aos embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119830 Nr: 1307-72.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MOREIRA SOBRINHO, SONIA LACERDA 

FAVORETO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA APARECIDA DE SOUZA, JOSÉ 

CARLOS DE SOUZA, POLIANA SALES CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Código n. 119830

DESPACHO

Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no pólo ativo e passivo.

 Na forma do artigo 513, §2º do NCPC, intimem-se os Executados, na 

pessoa de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, paguem o valor de R$ 2.900,44 (dois mil e novecentos reais e 

quarenta e quatro centavos), acrescido das custas, se houver.

Ficam os executados advertidos de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do NCPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo, devendo recolher os valores devidos pelas 

diligências efetuadas.

 Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523, mediante o recolhimento das devidas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do NCPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

Juína/ MT, 23 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117908 Nr: 225-06.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JUINA, HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA, ISAQUIAS LOPES DA 

SILVA, DAYSE PEREIRA CAMPOS, CLEIDILAINA GONÇALVES DO PRADO, 

JOSIANE CAVALHEIRO, VALDEMIR JOSE NERVIS, SIDNÉIA SANTOS 

MOREIRA, FREDERICO HUBERTNS KUHN, SIMONE SCHAFER, MANOEL DA 

SILVA, MARLISE TEREZINHA SCHMTT, RESENA KELI VERONEZI, JANIA 

LUCIA DA SILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789, PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - 

OAB:18010/E, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Código n. 117908

DESPACHO

Vistos em correição.

Os advogados de Isaquias Lopes da Silva, Sérgio Pereira Matos, Patrícia 

dos Santos Pereira, Marlise Teresinha Schmtt e Josiane Vavalheiro 

informaram às fls. 133/137 que renunciaram ao mandato.

Contudo, não comprovaram nos autos que comunicaram a renúncia ao 

mandante, conforme determina o artigo 112, NCPC.

Portanto, intimem-se os advogados subscritores das manifestações de fls. 

133/137 para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem nos autos que 
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comunicaram a renúncia aos respectivos mandantes.

No mais, intime-se o requerente para promover os atos necessários à 

citação das pessoas indicadas na certidão de fl. 139.

Às providências.

Juína/MT, 5 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 56411 Nr: 2692-65.2010.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOA, LDOAF, MLDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 28 de novembro de 2017 às 14h30min

Código n. 56411

Requerente: Vilma Danelli

Requerido: Murilo Cintra Vieira

 I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Raul Lara Leite, a requerente Vilma 

Danelli e Saniel de Oliveira Assis e sua respectiva advogada Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro e os estagiários Bruno Aparecido de Andrade e 

Pablo Castro de Sousa.

II - OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, feito o pregão, constatou-se a 

presença das partes acima mencionadas. Nesta oportunidade o autor 

informa que firmou com Sr. Murilo Cintra Viera, na importância de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), recebendo uma motocicleta Honda, cor 

vermelha, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o saldo 

remanescente de 20.000,00 (vinte mil) será pago em dia 05/02/2018. 

Sendo requer a homologação e após o efetivo pagamento a extinção dos 

autos. Requer ainda, seja arbitrado os honorários desta defensora.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: “Vistos etc. DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo 

de 90 (noventa dias) para a juntada do acordo entabulado. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte autora, na pessoa de seu defensor, para requerer 

o que entender por direito no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de inércia, 

intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção nos termos do art. 485, §1º do Novo Código de Processo 

Civil. Às providências. Nada mais havendo a consignar, por mim, Rute 

Barboza Teixeira, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 Advogada

 VILMA DANELLI

 Requerente

 SANIEL DE OLIVEIRA ASSIS

Requerente

 BRUNO APARECIDO DE ANDRADE

Estagiário

 PABLO CASTRO SOUSA

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54562 Nr: 898-09.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDL, UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

(COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A

 Intime-se as partes acerca do retorno dos autos à esta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111595 Nr: 3381-36.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDIVAN ALEX NAVA, NEIDE FERREIRA MEDRADO, 

NILCELIA NORBERTO GUARIENTI, NIUFLAVIO LINO DUARTE, OSNILDA 

SERAFIM DOS SANTOS, NELCI BORTOLINI, PEDRO JOCENEI BALD, PEDRO 

NUNES DIAS, PALMIRA MARCELINO TEIXEIRA, PEDRO CLARO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 65.152, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Intime-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovarem a data da criançaão de cada cargo ocupado, informando a 

lei que os criou, bem como se o respectivo cargo passou por alguma 

restruturação remuneratórioa (caso positivo, informar a data e a lei).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 113566 Nr: 4811-23.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA SOARES ANDRADE, ANA 

PAULA ACOSTA DIAS, ANGELA MERECI PEREIRA, APARECIDA 

NASCAREMHA BATISTA, ANDREIA CRISTINA SECCKI WOLLMANN, 

ALEXSSANDRO TAVARES MARQUES, ANDERSON GÉRCIO PAES, 

ADRIANA CHAGAS SANTOS DA CRUZ, ANNA CAROLINA ESSER, 

AURENICE CARVALHO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Intime-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovarem a data da criação de cada cargo ocupado, informando a lei 

que os criou, bem como se o respectivo cargo passou por alguma 

restruturação remuneratórioa (caso positivo, informar a data e a lei).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135303 Nr: 6014-49.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYQUI HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/MT

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Eder de 

Moura Paixão Medeiros, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) 

Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. HOMOLOGO a desistência da 

testemunha faltante. INTIME-SE o advogado Dr. Fernando Ferrari Queiroz 

para juntar a procuração substabelecimento, conforme já determinado na 

audiência anterior. Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e 

REMETO às partes às alegações finais, no prazo legal, restando pendente 

as alegações finais da Defesa. ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) 

Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de 

honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, 

§ 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81819 Nr: 1539-60.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON CARLOS FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA STEINHEUSER 

DOS SANTOS - OAB:OAB/PR 85282

 Vistos,

Diante da decisão aportada aos autos, oriunda do Juízo da Comarca de 

Foz do Iguaçu/PR, REMETA-SE o PEP àquele Juízo com a MÁXIMA 

URGÊNCIA.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 4085-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITSAS LORRAINE SOUZA CIESLIK, ANDRÉ 

DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR os acusados NITSAS LORRAINE SOUZA 

CIESLIK e ANDRÉ DUARTE PIRES como incurso nas penas do art. 157, § 

2º, inciso II, c/c art. 61, II, alínea “h”, ambos do CP e apenas em face deste 

último a pena do art. 307 do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 Código de rastreabilidade: 81120183483897

Documento: OFICIO 1199-2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: SECRETARIA DA 3ª VARA - PONTES E LACERDA ( TJMT )

Data de Envio: 05/07/2018 17:12:51

Assunto: URGENTE RÉU PRESO - ENVIO DE OFÍCIO 1199/2018 COM 

CÓPIAS SOLICITADAS PARA CUMPRIMENTO COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42377 Nr: 1889-53.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARVALHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO ARAUJO DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/TO 6992

 Código de rastreabilidade: 81120183484125

Documento: OFICIO 1200-2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Secretaria da 1ª vara criminal-Comarca de Açailândia ( TJMA 

)

Data de Envio: 05/07/2018 17:36:45

Assunto: ENVIO DE OFÍCIO 1200/2018 - SOLICITA DEVOLUÇÃO DE CP 

CUMPRIDA COM MÁXIMA URGÊNCIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135303 Nr: 6014-49.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYQUI HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DE DEFESA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135303 Nr: 6014-49.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYQUI HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/MT

 Intimação do advogado Dr. Fernando Ferrari Queiroz para juntar a 

procuração substabelecimento, conforme já determinado na audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA 

SILVA, ANTONIO MARQUES TEIXEIRA, FRANCIANNE CAMARGO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Intimação do advogado Dr. Weliton de Almeida Santos para que junte no 

prazo de 05 (cinco) dias a procuração de substabelecimento relativa à 

audiência anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84839 Nr: 5269-79.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a (...) a pena-base em 1 (um) ano 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime. 2ª FASEInexistem agravantes e 

atenuantes.3ª FASENão havendo causas de diminuição ou de aumento da 

pena, torno-a DEFINITIVA a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, 

CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Nos termos do artigo 44, 

§ 2º, do Código Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 

do mesmo diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir a 

substituição, CONVERTO a pena privativa de liberdade em uma pena 

restritiva de direitos na forma e condições a serem fixadas em audiência 

admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO proceder à 

suspensão condicional da pena em razão da substituição por PRD.ISENTO 

o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para 

as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIAM-SE as 

guias de execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, 
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para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);03) COMUNIQUEM-SE 

ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 44177 Nr: 3558-44.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILIAN FÁBIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a (...) pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR o acusado UILIAN FÁBIO 

DA SILVA, nas penas do art. 180, “caput”, do CP.Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena.Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu possui 

em seu registro de antecedentes duas condenações posteriores ao fato 

com trânsito em julgado em 24.05.2010, e 07.03.2014 nos autos sob os 

Códigos n. 51884 e 90552 respectivamente. Portanto, VALORO nesta fase 

da dosimetria.3)Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone 

sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5)Circunstancias: são típicas do crime;6)Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: do crime foram comuns ao 

tipo penal; 8)Comportamento da vítima: inexistente. Havendo 

circunstâncias negativas, VALORO a circunstância judicial citada, razão 

por que FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, 

e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para 

cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para 

a reprovação e prevenção do crime. 2ª FASEInexistem agravantes e 

atenuantes.3ª FASENão havendo causas de diminuição ou de aumento da 

pena, torno-a DEFINITIVA a pena em 01 (um) ano e 5 (cinco) meses de 

reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa. A pena deverá ser cumprida em 

REGIME ABERTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136917 Nr: 1181-51.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Diante da certidão aportada aos autos de fl. 85, REDESIGNO audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 11/07/2018, às 14h00 min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132212 Nr: 3949-81.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR FERREIRA SOARES, KARINE DE 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a Defesa apresentasse as 

razões do recurso de apelação interposto, apesar de devidamente 

intimada via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135323 Nr: 16-66.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA, FELIPE 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Vistos. Insistindo as partes na oitiva das testemunhas faltantes, 

REDESIGNO a audiência para o dia 18/07/2018, às 16h00min. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122538 Nr: 2943-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MAURICIO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Vistos,

Considerando que o motivo da decretação a prisão era a localização do 

acusado, o que o correu, REVOGO a prisão preventiva anteriormente 

decretada, recolhendo-se o mandado de prisão, atualizando-se o Banco 

Nacional de Mandados de Prisão - BNMP 1.0 e 2.0.

INTIME-SE o acusado para comparecer perante a Secretaria da 3ª Vara 

desta Comarca para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas FORMALIZAR 

sua citação, bem como INFORMAR seu endereço atualizado e telefone 

para contato, sob pena de NOVA decretação de prisão preventiva.

A fim de garantir a integridade física da vítima, APLICO medida protetiva de 

aproximação da vítima, guardando a distância mínima de 300 (trezentos) 

metros.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KELLI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 15:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KELLI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 15:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KELLI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 15:30H.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001326-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANNE PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES ROVIMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 15:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA E FREIRE LTDA-ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 15:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JUSTINO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 16:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 16:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 16:30H

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

03/08/2018 às 12:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

03/08/2018 às 12:10H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240421 Nr: 3106-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Paiva, Lucio Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Em que pese o escopo buscado pelo autor no sentido de ver anulada a 

certidão de declarou a tempestividade do recurso interposto pelo réu, insta 

salientar que, com o advento do CPC/2015, o juízo de prelibação recursal, 

que inclui a análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do 

recurso de apelação, dentre os quais se cite, a tempestividade, ficou a 

cargo do Tribunal de Justiça, exegese do art. 1.010, §3° do CPC/15.

Por certo, com a interposição do recurso de apelação, esgota-se a 

atividade jurisdicional em primeiro grau de jurisdição, motivo pelo qual a 

questão da tempestividade do recurso de apelação do réu deverá ser 

devolvida ao Tribunal de Justiça.

Sendo assim, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste – MT, 5 de julho de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87456 Nr: 3315-11.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinir Chaves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bento Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, JOSE PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT, Mirian 

Correia da Costa - OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:46.304 

-MG, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239246 Nr: 2385-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abilio Delfino Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 intimação da Procuradora da parte requerida da r. sentença de fls.59/60 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235785 Nr: 634-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFM, TMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 634-24.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Adriana Ferreira Monteiro e Thalyson Monteiro dos 

Santos

PARTE REQUERIDA: Gedean Batista dos Santos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Gedean Batista dos Santos Filiação: 

José Batista dos Santos e de Neuz Francelina dos Santos, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, , Endereço: Rua da Conquista, Nº 3.072, Bairro: 

Jardim Nordeste, Cidade: Campo Grande-MS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 3.091,17

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Conforme manifestação da parte autora à fl. 61 vislumbra-se 

que o requerido efetivou o pagamento do débito reclamado na petição 

inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e 

custas processuais. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais 

penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, 

com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste - MT, 

25 de abril de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236540 Nr: 1008-40.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beb-Sol - Indústria e Comércio de Bebidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1008-40.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Beb-Sol - Indústria e Comércio de Bebidas Ltda

CITANDO(A, S): Executados(as): Beb-sol - Indústria e Comércio de 

Bebidas Ltda, CNPJ: 04464414000122, brasileiro(a), beb-sol, Endereço: 

Rua Leonorio Lourenção Nº 1165, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/04/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 408.464,87

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236658 Nr: 1066-43.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. Ferreira Calçados-ME., Gustavo Ribeiro 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA
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EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1066-43.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): G. R. Ferreira Calçados-ME. e Gustavo Ribeiro Ferreira

CITANDO(A, S): Executados(as): G. R. Ferreira Calçados-me., CNPJ: 

06318060000133Inscrição Estadual: 13.260.587-2, brasileiro(a), Endereço: 

Av. Amadeu Teles Tamandaré, Nº 1.669, Bairro: Cidade Tamandaré, 

Cidade: Mirassol D´oeste-MT; e

 Representante (requerido): Gustavo Ribeiro Ferreira, Cpf: 00538858133 

Filiação: , brasileiro(a), , empresário, Endereço: Av. Amadeu Teles 

Tamandaré, Nº 1.669, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol 

D´oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/04/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 205.733,18

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25816 Nr: 338-17.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 338-17.2007.811.0011

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

PARTE RÉ: Luciano Santana da Silva

CITANDO(A, S): Executados(as): Luciano Santana da Silva, Cpf: 

50330004115, Rg: 880.570 PM MT Filiação: José Santana da Silva e de Ilda 

Garcia da Silva, data de nascimento: 23/06/1971, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, policial militar, Endereço: Sessenta, Qd 239, 10, 

Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/02/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 244.501,64

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei 

911/69, tendo como Requerente: Banco Volkswagen S/A , e tendo como 

Requerido: Luciano Santana da Silva. Convertido para Ação de Depósito, 

conf. R. despacho de fls. 139, em 24/03/2010.

DESPACHO: Código nº 25816 DEFIRO o pedido formulado à fl. 309, razão 

pela qual DETERMINO a citação do executado Luciano Santana da Silva 

por edital com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Desde já, caso o 

requerido Luciano Santana da Silva não manifeste-se no prazo 

supramencionado, nomeio como curador especial o douto Defensor 

Público atuante nesta comarca. Cientifique-se o douto Defensor Público do 

mister, bem como para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 13 

de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253521 Nr: 5003-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Pedro Campos, Donizeth Antunes Simões, LdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia da Silva, Antonio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5003-27.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Pedro Campos e Donizeth Antunes Simões e Luan da 

Silva Ribeiro

PARTE RÉ: Claudineia da Silva e Antonio Ribeiro

CITANDO(A, S): Requerido(a): Claudineia da Silva Filiação: Aldair da Silva 

e Nadir Fatima de Souza Silva, data de nascimento: 12/04/1985, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Assentamento Roseli Nunes Sitio Santa 

Luzia, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de “AÇÃO DE ADOÇÃO COM PEDIDO DE 

GUARDA PROVISÓRIA” proposta por PEDRO CAMPOS e DONIZETH 

ANTUNES SIMÕES, em favor do menor impúbere Luan da Silva Ribeiro 

contra CLAUDINEIA DA SILVA e ANTÔNIO RIBEIRO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

DESPACHO: Código n°. 253521 Cite-se a requerida Claudineia da Silva por 

edital com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Considerando que o 

requerido Antonio Ribeiro foi citado por edital, nomeio como curador 

especial, nos termos do art. 72, II do Código de Processo Civil a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Desde já, caso a requerida Claudineia 

não manifeste-se no prazo supramencionado, nomeio como curador 

especial o douto causídico Gean Douglas A. Vieira Colarino, OAB/MT nº. 

22.608/O. Cientifique-se o douto Defensor Público do mister, bem como 

para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 11 junho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116228 Nr: 3098-31.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Nunes de Melo Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3098-31.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

EXECUTADO(A, S): Maria Nunes de Melo Cavalcante

CITANDO(A, S): Executados(as): Maria Nunes de Melo Cavalcante, Cpf: 

36186945120 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Ivan Soares dos 

Reis, Nº 1.189 - Quadra 20 - Casa 20 - Lote 8 - Quadra 70, Bairro: Cidade 

Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/12/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 386,41

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 191749 Nr: 2933-76.2013.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2933-76.2013.811.0011

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Maria Aparecida da Silva Chagas

PARTE RÉQUERIDA: Paulo Eduardo Nunes da Silva

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Trata-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Maria 

Aparecida da Silva Chagas em face de Paulo Eduardo Nunes da Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos. Consta da inicial que a 

requerente é genitora do interditando, Sr. Paulo Eduardo Nunes da Silva, 

alegando que ele possui Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F 20.0), sendo 

caracterizada por delírios e alucinações auditivas, além de ser dependente 

químico, tendo inclusive permanecido em tratamento em uma clínica de 

reabilitação no município de Pontes e Lacerda. Com a exordial vieram os 

documentos de fls. 09/14. Às fls. 15/16, a inicial foi recebida, tendo sido 

nomeada como curadora provisória do interditando, a Srª Maria Aparecida 

da Silva Chagas. Audiência realizada às fls. 77/80, oportunidade em que 

se procedeu com a entrevista do interditando, e ainda, determinou-se a 

realização de perícia médica. Laudo pericial às juntado às fls. 88/100, 

oportunidade em que a perícia médica atestou “Periciado está incapacitado 

total e permanentemente, para gerir a própria vida”. Às fls. 101/102 a 

Defensoria Pública Estadual pugnou pela procedência da presente 

demanda. O Ministério Público apresentou manifestação à fl. 104, 

pugnando pela procedência da presente demanda e consequentemente a 

decretação da interdição do Sr. Paulo Eduardo Nunes da Silva, 

nomeando-lhe como curadora a Sra. Maria Aparecida da Silva Chagas. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Maria Aparecida da Silva 

Chagas, requerendo a interdição de Paulo Eduardo Nunes da Silva, 

objetivando a declaração de interdição deste último requerido, 

nomeando-se a sua genitora, ora requerente, como sua curadora. 

Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

à sua pessoa e aos seus bens. In casu, não restam dúvidas que a 

curatela deve ser deferida àquele que possui melhores condições de zelar 

pelos interesses do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade. Na nomeação de curador o 

magistrado deve ter em vista a situação que melhor se amolda aos 

interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que questões 

econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu bem-estar. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO 

MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI 

PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA 

VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE 

INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o Juízo 

efetivamente não estar adstrito à conclusão do laudo pericial para julgar o 

pedido, a prova pericial, nos processos de interdição, revela-se de suma 

relevância e pertinência, considerando que é o expert que possui 

habilitação e conhecimentos técnicos adequados para efetuar o 

diagnóstico de enfermidades mentais , não podendo se ignorar que muitas 

das doenças psiquiátricas não são perceptíveis ao senso comum, por um 

leigo. No caso, mostra-se escorreita a sentença atacada, que julgou 

procedente o pedido, amparada na conclusão do laudo pericial psiquiátrico 

elaborado por perito psiquiatra do Departamento Médico Judiciário deste 

Tribunal de Justiça, o qual apontou que a requerida padece de Retardo 

Mental Moderado, patologia que a incapacita total e definitivamente para o 

exercício dos atos da vida civil - conclusão esta, aliás, que só veio a 

corroborar o laudo médico que instruiu a inicial, firmado por neurologista. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 19/11/2015) Com efeito, o laudo pericial anexado às 

fls. 88/100 atestou que o interditado possui quadro de Transtorno mental 

devido ao uso de álcool e drogas ilícitas (CID F10.1) e esquizofrenia (F20), 

apresentando incapacidade total e permanente para os atos da vida civil, 

sobretudo, no que diz respeito à capacidade de reger seu patrimônio e 

assinar documentos. Portanto, diante da comprovação das necessidades 

especiais do interditando nos autos, constata-se que ele deve ser 

interditado. Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a 

redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados 

limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no 

artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação 

e aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera administração”. 

Desse modo, verifico que o pedido contido na exordial merece 
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acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do laudo pericial 

que o interditando apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da vida civil, 

motivo pelo qual a interdição do Sr. Paulo Eduardo Nunes da Silva. Posto 

isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, razão 

pela qual DECRETO a interdição do Sr. Paulo Eduardo Nunes da Silva, 

DECLARANDO-O incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro. Para tanto, nomeio a Sra. Maria Aparecida da 

Silva Chagas como curadora, mediante compromisso legal, nos termos do 

artigo 755, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditado. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.R.I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 06 de 

novembro de 2017. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 5 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

 Gestora Judiciária em Substituição

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 189093 Nr: 2515-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenaide Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2515-41.2013.811.0011

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Reginaldo de Souza

PARTE RÉQUERIDA: Zenaide Gomes de Souza

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO (CURATELA) 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA 

ajuizada por REGINALDO DE SOUZA em face de ZENAIDE GOMES DE 

SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos.

DECISÃO/DESPACHO: Código n°. 189093. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO (CURATELA) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PRETENDIDA ajuizada por REGINALDO DE SOUZA em face de 

ZENAIDE GOMES DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Consta da inicial que o requerente é filho da interditanda, Sra. Zenaide 

Gomes de Souza, alegando que ela possui Esquizofrenia, sendo 

caracterizada por delírios e alucinações. Com a exordial vieram os 

documentos de fls. 09/16. Às fls. 17/18-vvº, a inicial foi recebida, tendo 

sido nomeado como curador provisório da interditanda, o Sr. Reginaldo de 

Souza. Audiência realizada às fls. 23/24, oportunidade em que se 

procedeu com a entrevista da interditanda, e ainda, determinou-se a 

realização de perícia médica, onde deveria ser atestado a incapacidade 

relativa ou absoluta da interditanda. Laudo pericial às juntado às fls. 

102/104, oportunidade em que a perícia médica atestou “a interditanda 

enquadra se relativamente incapaz de praticar certos atos da vida civil e 

se não assistida de forma correta seus atos podem levá-la a 

prodigalidade”. À fls. 105 a Defensoria Pública Estadual pugnou pela 

procedência da presente demanda. O Ministério Público protestou pelo 

encerramento da instrução à fl. 106, bem como apresentou manifestação 

à fl. 104, pugnando pela procedência da presente demanda e 

consequentemente a decretação da interdição da Sra. Zenaide Gomes de 

Souza, nomeando-lhe como curador o Sr. Reginaldo de Souza. O 

Ministério Público protestou pelo encerramento da instrução à fl. 106, bem 

como apresentou manifestação à fl. 110-vº, pugnando pela procedência 

da presente demanda e consequentemente a decretação da interdição 

parcial da Sra. Zenaide Gomes de Souza, nomeando-lhe como curador Sr. 

Reginaldo de Souza. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por 

Reginaldo de Souza, requerendo a interdição de Zenaide Gomes de 

Souza, objetivando a declaração de interdição desta última requerida, 

nomeando-se seu filho, ora requerente, como seu curador. Inicialmente, 

sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito à 

sua pessoa e aos seus bens. In casu, não restam dúvidas que a curatela 

deve ser deferida àquele que possui melhores condições de zelar pelos 

interesses do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade. Na nomeação de curador o 

magistrado deve ter em vista a situação que melhor se amolda aos 

interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que questões 

econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu bem-estar. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO 

MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI 

PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA 

VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE 

INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o Juízo 

efetivamente não estar adstrito à conclusão do laudo pericial para julgar o 

pedido, a prova pericial, nos processos de interdição, revela-se de suma 

relevância e pertinência, considerando que é o expert que possui 

habilitação e conhecimentos técnicos adequados para efetuar o 

diagnóstico de enfermidades mentais, não podendo se ignorar que muitas 

das doenças psiquiátricas não são perceptíveis ao senso comum, por um 

leigo. No caso, mostra-se escorreita a sentença atacada, que julgou 

procedente o pedido, amparada na conclusão do laudo pericial psiquiátrico 

elaborado por perito psiquiatra do Departamento Médico Judiciário deste 

Tribunal de Justiça, o qual apontou que a requerida padece de Retardo 

Mental Moderado, patologia que a incapacita total e definitivamente para o 

exercício dos atos da vida civil - conclusão esta, aliás, que só veio a 

corroborar o laudo médico que instruiu a inicial, firmado por neurologista. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 19/11/2015) Com efeito, o laudo pericial anexado às 

fls. 102/104 atestou que a interditada possui quadro de alteração de 

humor com depressão psicótica com prejuízo social e funcional, 

apresentando incapacidade relativa e permanente para alguns atos da 

vida civil, sobretudo, no que diz respeito à capacidade de reger seu 

patrimônio e assinar documentos. Portanto, diante da comprovação das 

necessidades especiais do interditando nos autos, constata-se que ele 

deve ser interditado. Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que 
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alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam 

fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos 

previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito 

essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub judice 

também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser entendidos 

como “de mera administração”. Desse modo, verifico que o pedido contido 

na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio 

do laudo pericial que a interditanda apresenta quadro de saúde que limita o 

seu discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da vida civil 

no que tange a disposição de seu patrimônio, motivo pelo qual a interdição 

da Sra. Zenaide Gomes de Souza. Posto isso, considerando tudo que dos 

autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, razão pela qual 

DECRETO a interdição da Sra. Zenaide Gomes de Souza, DECLARANDO-A 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da 

curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. Para tanto, nomeio o Sr. Reginaldo de Souza como curador, 

mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC. 

Sem condenação em custas. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 

do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do interditado. Após o decurso do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.R.I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de Outubro de 2017. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 5 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

 Gestora Judiciária em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235072 Nr: 198-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 49, cujo 

dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258225 Nr: 1023-38.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 08/06/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

37/112, em 19/06/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251105 Nr: 3592-46.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Henrique Tolló

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 80, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se o teor do documento de fl. 

77, em que o médico perito outrora nomeado requereu sua destituição dos 

trabalhos no presente feito, REVOGO a sua nomeação. Por corolário. 

NOMEIO como perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. 

Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, 

Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, 

e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 219881 Nr: 3570-90.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 121, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl.120, razão pela qual, 

nomeio para a realização da perícia requerida, a perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249864 Nr: 2978-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildes Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 101, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista que o perito médico nomeado 

nos autos solicitou a destituição quanto à sua nomeação no presente feito, 

conforme certificado à fl. 97, REVOGO a sua nomeação.

À vista disso, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256583 Nr: 327-02.2018.811.0011
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 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Jose de Paula Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Filgueira 

Junior - OAB:11988

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 280/282, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Assim sendo, cônscio de que somente 

quando for factível o indeferimento da inicial pela flagrante impropriedade 

da demanda, pois do contrário cabe ao magistrado, cioso pela coisa 

pública, acolher a ação, precipuamente quando preenchidos os requisitos 

do art. 17, § 6º, da Lei 8.429/1992, o que ocorre no caso vertente, já que a 

inaugural se fez acompanhar de documentos contendo “indícios 

suficientes da existência do ato de improbidade”, atento ao fato de que a 

inicial preenche os requisitos do Diploma Processual Civil, não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, RECEBO a presente demanda e, por consectário, dou 

continuidade à atividade jurisdicional deste Juízo. Cite-se o requerido, 

pessoalmente, para responder aos termos desta ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações 

trazidas aos autos (art. 334, do NCPC). O termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do NCPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244354 Nr: 226-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Borges de Castro Cunha, Agropastoril Mato 

Grosso Acre Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Brito Eusébio, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio, Santa Vitória - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

das partes requeridas acerca da perícia ora designada, devendo emitir as 

guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão 

de guias, bem como enviar o comprovante de depósito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244354 Nr: 226-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Borges de Castro Cunha, Agropastoril Mato 

Grosso Acre Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Brito Eusébio, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio, Santa Vitória - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Intimar o(a) advogado(a) da parteautora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Pontes e Lacerda/MT com a finalidade de intimação da parte 

requerida acerca da perícia designada, devendo juntar aos autos os 

originais das guias e comprovantes de recolhimento, para posterior envio 

a comarca deprecada, com a máxima urgência, tendo em vista a 

proximidade da data aprazada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244354 Nr: 226-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Borges de Castro Cunha, Agropastoril Mato 

Grosso Acre Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Brito Eusébio, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio, Santa Vitória - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Intimar o advogado da parte autora para que forneça o endereço para 

intimação do Assistente Técnico indicado às fls. 173, Sr. Aldebaran Beloli 

Martine, com urgência, acerca da perícia ora designada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244354 Nr: 226-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Borges de Castro Cunha, Agropastoril Mato 

Grosso Acre Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Brito Eusébio, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio, Santa Vitória - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Intimar os advogados das partes autora e requerida que foi designado 

para o dia 22/08/2018, às 08:00 horas para o inicio da perícia a ser 

realizado no portão/porteira de entrada da Fazenda URUTAU, localizada 

na zona rural do Município de Mirassol d'Oeste/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228956 Nr: 1257-25.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Capeleiro - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora acerca dos documentos de fls. 48/53, 

bem como para que querendo se manifeste no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240261 Nr: 3014-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS / 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de CITAÇÃO 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 1779 Nr: 96-44.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marreco & Cia Ltda, AILTON APARECIDO 
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DURIGAN, Elio José Tadeu Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Silva Santos - 

OAB:2.750-B

 Intimar o advogado da parte requerida para que indique quais são e onde 

estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, em quinze 

dias, com advertência de que, quedando-se silente, sua omissão será 

considerada atentatória à dignidade da justiça, sujeita a multa, cujo valor 

fixo, desde já, em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOURENCO CRISTIANISMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para apresentar sua réplica, ante a apresentação de contestação 

pela parte requerida Estado de Mato Grosso, nos moldes do determinado 

pela R. Decisão de Id. 13412375. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 06 de julho de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELINA ORTIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 09/10/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELINA ORTIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 09/10/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 26/09/2018 Hora: 13:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260893 Nr: 2187-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do acusado para que no 

prazo de 10(dez) dias apresentar resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260893 Nr: 2187-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 PROCESSO/CÓD. Nº 260893

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra CLEITON 

BARBOSA DA SILVA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 
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públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Determino que seja oficiado a autoridade policial responsável pelos 

trabalhos de investigação, para que junte aos autos os exames periciais 

do materiais apreendidos, os quais deverão ser aportados no presente 

feito até a audiência de instrução e julgamento.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260665 Nr: 2099-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Alves de Sousa, José Raimundo da 

Silva Caxias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820

 PROCESSO/CÓD. Nº 260665

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JOSÉ 

RAIMUNDO DA SILVA CAXIAS e VALDECIR ALVES DE SOUZA, por 

satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a 

presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e 

principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou 

seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Citem-se os acusados para responderem a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar aos 

acusados se estes possuem condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-los que serão assistidos 

pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação 

para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259439 Nr: 1618-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de julho de 2018, às 14h.

Autos n°: 259439

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Lucio 

Moreira Nunes, Silmara Rodrigues Machado, Tania Amaral de Souza. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 02/08/2018, às 14:00h.

Requisite-se o réu.

Abram-se vistas ao Ministério Público e defesa para se manifestarem, em 

05 (cinco) dias, sobre as vítimas e testemunhas não localizadas.

Fornecido os endereços, depreque-se, acaso residam em outra comarca. 

Se residirem nesta comarca, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de depoimento sem dano.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires De Andrade Martins

 Promotor De Justiça

Lucio Lima dos Santos

Advogado

Edson Gomes de Carvalho

Advogado

Jair do Nascimento

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258324 Nr: 1083-11.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de julho de 2018, às 15h50min.

Autos n°: 258324

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Edimar 

Rodrigues da Cruz Júnior, Thiago Mendes Rocha Camargo, Fábio Campos 

da Silva e procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva das demais testemunhas.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra
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Juiz de Direito

Saulo Pires De Andrade Martins

 Promotor De Justiça

Robson dos Reis Silva

Advogado

Thiago Moreira da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260665 Nr: 2099-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Alves de Sousa, José Raimundo da 

Silva Caxias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes intimando o douto advogado para apresentar resposta à 

acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174473 Nr: 4766-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 04 de julho de 2018, às 16h30min.

Autos n°: 174473

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e a Acadêmica Vitória Godoy.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Cicero 

José Custodio e Iago Constantino de Oliveira. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 31/10/2018, às 14:40h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva das testemunhas Emerson 

Pereira e Antônio Carlos, que apesar de devidamente intimados, deixaram 

de comparecer.

Abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar, em 05 (cinco) 

dias, sobre as testemunhas não localizadas, Robson Soares e Maria de 

Lurdes.

Fornecidos os endereços, intimem-se ou depreque-se, conforme o caso.

Expeça-se precatória para o réu consignando a data da audiência acima 

aprazada.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Clinton Ferreira da Silva

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232718 Nr: 3429-37.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 04 de julho de 2018, às 16h10min.

Autos n°: 232718

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré, este e a Acadêmica Vitória Godoy.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Welliton 

Barbi Queiroz. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Depreque-se a oitiva da Escrivã de Polícia Civil Sandra, que está lotada 

em Cáceres/MT.

Com o retorno das missivas, declaro encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas às partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando 

pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Clinton Ferreira da Silva

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249664 Nr: 2893-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 04 de julho de 2018, às 15h00min.

Autos n°: 249664

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré, este e a Acadêmica Vitória Godoy.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 31/10/2018, às 14:30h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da vítima, que apesar de 

devidamente intimada, deixou de comparecer.

Decreto a revelia do réu, que apesar de devidamente intimado, deixou de 

comparecer, sendo que o feito seguirá sem a sua presença.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra
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Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Marcus Vinícius Esbalqueiro

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239389 Nr: 2455-63.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo de Matos Bibiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 04 de julho de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 239389

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré, este e a Acadêmica Vitória Godoy.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi ouvida a testemunha Calindo Francisco de 

Paula. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Marcus Vinícius Esbalqueiro

Defensor Público

Clodoaldo de Matos Bibiano

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246605 Nr: 1439-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira Roxo, Ronaldo Adriano dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 04 de julho de 2018, às 14h10min.

Autos n°: 246605

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré, este e a Acadêmica Vitória Godoy.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi ouvida a testemunha Ediney dos Santos 

Barbosa. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Com a devolução das missivas expedidas às fls. 166, 168 e 162, declaro 

encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes para 

memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Ane Christinne de Lima Viegas Collegio Alves

Advogada

Antônio Oliveira Roxo

Parte ré

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260624 Nr: 2088-68.2018.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Movida Locação de Veiculos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Caroli Pettenoni - 

OAB:SP/241.665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente da sentença de fls. 27/28, 

disponibilizada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como 

intimá-lo que foi deferida a restituição do automóvel, devendo ser retirado 

nas dependências da Delegacia de Mirassol D'Oeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259290 Nr: 1560-34.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vinicius da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiiz emilio tolon - 

OAB:20011/e, marlucia alves de souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 259290

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/11/2018, às 14h00min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86415 Nr: 2768-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mario Junqueira Filho, Aglaê Cavalca Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam, 

Paulo Kaczam, Sara Carriel Vianna Novelli Kaczan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Rodrigues - 

OAB:MT13.486, Ijair Vamerlatti - OAB:PR-14.928, João Otávio Pereira 

Marques - OAB:MT 9728, João Pedro Marques - OAB:3763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 
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OAB:8347/MT, Adao Benedito da Silva - OAB:MT 8511, Daniel Luis 

Nascimento Moura - OAB:MT 16.604, Eliel Alves de Sousa - OAB:MT 

7.397, Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743, Rogério Teopilo 

da Cruz - OAB:OAB/MT 9.113-E, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 

21.017

 Diante do exposto, INDEFIRO por ora a liberação de valores.De mais a 

mais, DETERMINO que o advogado dos exequentes informe, no prazo de 

15 (quinze) dias, o andamento das ações no Superior Tribunal de 

Justiça.Em igual prazo deve a parte exequente, informar também, quais os 

efeitos da liberação dos valores em relação aos executados Claudir José 

Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam, de modo a possibilitar a extinção da 

ação de cumprimento de sentença em relação a estes ou o 

prosseguimento desta somente em relação aos valores 

controversos.Intime-se.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106117 Nr: 3913-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelene de Avila Selhorst - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiene Pires Martins, Deoclécio Luiz 

Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:4747/MT, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Lucelene de Avila Selhorst – 

ME, em desfavor de Leidiene Pires Martins e Deoclécio Luiz Cenedese.

 Com o regular trâmite da demanda às fls. 44/46 as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos, bem 

como nos processos de Código n. 110803, n. 108692 e n. 116205.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 44/46 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme constou no acordo.

Transladem-se cópia do acordo (fls. 44/46), bem como da presente 

sentença para os autos de processo de Código n. 110803, n. 108692 e n. 

116205.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94098 Nr: 2490-89.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Filipe Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Shotten Wittmann - 

OAB:MT 10.192, Zaid Arbid - OAB:MT 1822-A

 Vistos, etc.

Em consonância com o art. 7º, XV, da Lei n. 8.906/94 e art. 107, II, CPC, 

defiro o pleito de fls. 144, dando-se vistas dos autos ao procurador da 

parte Autora pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 Em seguida, havendo ou não manifestação, voltem-me os autos 

imediatamente conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102967 Nr: 2100-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MOTORS LTDA, José Carlos Souza Alves, 

Iane Luisa Wonz Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Outrossim, 

INTIMO também para proceder a retirada da carta precatória expedida 

nesta data para sua devida distribuição no PJE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001296-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MARQUES SALMAZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Do Pedido de Tutela de Urgência Pois bem. Verifica-se 

natureza antecipatória no pedido liminarmente pleiteado pela parte 

demandante. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial que de fato houve a desconstituição de débitos em sentença 

proferida em ação ajuizada anteriormente a esta, envolvendo as mesmas 

partes. A parte Autora demonstra ainda a cobrança do valor que entende 

equivocado, mediante o documento de ID 1390328, bem como o pedido 

administrativo formulado junto à requerida. Neste sentido, tenho que a 

parte postulante demonstra documentalmente a probabilidade do direito 

que alega, sendo que para fins deste juízo sumário de cognição, os 

coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração 

da plausibilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob 

o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, é certo que a suspensão do fornecimento de energia poderá 

prejudicar, senão impossibilitar, a atividade do Autor. De mais a mais, 

considerando que vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de 

informatização, onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à 

lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é 

certo também que a eventual existência de restrições cadastrais oriundas 

do débito cobrado é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência de eventual restrição 
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pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Quanto ao fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, conforme mencionado, é clarividente que um 

possível indeferimento do pedido de antecipação de tutela é mais 

prejudicial, por ora, à parte Autora. Nestes termos, a análise do pleito 

liminarmente formulado não comporta maiores delongas, sendo o seu 

deferimento medida que se impõe. Contudo, frisa-se que o deferimento do 

pedido postulado no item “a.2”, qual seja, abstenção de suspensão no 

fornecimento de energia, não está condicionado à prestação de caução, 

mormente ante a impossibilidade de suspensão de tal serviço por débitos 

pretéritos. No entanto, o deferimento do pedido constante no item “a.3” 

está condicionado à prestação de caução idônea ou depósito em juízo do 

valor impugnado, no intuito de assegurar o direito da parte ré em caso de 

eventual improcedência da demanda. Frisa-se que é manifesto que a 

qualquer tempo pode ser revogada ou modificada a medida antecipatória 

concedida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, 

forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, uma vez que, 

presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR a intimação da 

parte Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ofertar caução 

idônea ou promover o depósito judicial do valor impugnado por ocasião 

desta demanda, sendo esta uma condição para que o deferimento do 

pedido constante no “item a.3” (abstenção de inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito) surta efeitos. Assim, tão logo quanto aporte aos 

autos o comprovante do depósito supra mencionado ou apresentação de 

caução idônea, a qual deverá ser previamente analisada pelo juízo: 

DETERMINAR a parte ré que se abstenha de incluir o nome da parte 

Requerente em todo e qualquer órgão de proteção ao crédito com relação 

ao débito discutido nesta demanda, ou caso já o tenha feito, proceda a 

retirada da restrição, até o provimento final ou ulterior deliberação. 

Independente da prestação de caução, DETERMINAR que a parte 

Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na UC 6/1210550-8, em nome da parte Autora, em razão do débito 

discutido na presente demanda, até o provimento final ou ulterior 

deliberação. Da Audiência de Conciliação. Nos termos do art. 334 e 

seguintes do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 24 de setembro de 2018, às 13h30min (horário oficial de Mato 

Grosso) pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte Requerida quanto 

ao teor desta decisão, no endereço disposto na inicial, bem como 

notificando-a para comparecer à audiência de conciliação acompanhada 

de Advogado para que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de 

Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 

do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Autora por DJE, via 

Advogado constituído nos autos, salientando que deveras importante à 

presença das partes na audiência, salvo se os Advogados tiverem 

poderes para transigir. Com o decurso do prazo da contestação, e no 

intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 05 de julho de 

2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90712 Nr: 381-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Brancalione, Clarizete Dativa Brancalione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamisson Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para manifestar acerca da 

correspondência devolvida a fl. 87, e caso, queira, intimação, via oficial de 

justiça, que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70546 Nr: 3094-89.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson de Almeida Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC e 

considerando que o petitório de fl. 79, não se fez acompanhar do 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29739 Nr: 2623-20.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Miskalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Paula Küster Andriata - OAB:MT 

15.998A, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Sônia 

Fatima da Silva - OAB:MT 18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - 

OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI MISKALO, Cpf: 

56667701953, Rg: 3.427.835-0, brasileiro(a), casado(a), tecnico em 

agronomo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE EXECUTADA, acima qualificada, para em 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da penhora on line realizada nos autos, 

requerendo o que de direito, nos termos da decisão a seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Ante a citação do executado por edital 

implementada às fls. 100, DEFIRO o pedido de fls. 103/104 e fls. 110, na 

forma estabelecida pelo artigo 854 do NCPC, artigo 11, inciso I, da Lei de 

Execução Fiscal, c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio 

on-line até o limite de R$ 33.852,37 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta 

e dois reais e trinta e sete centavos – último cálculo às fls. 106/108), 

tomando por base o CPF/CNPJ do executado.Caso a tentativa de bloqueio 

apresente resultado positivo, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, conforme disposição do artigo 854, § 3°, 

bem como, oficie-se à Conta Única para vinculação dos valores.Se a 

tentativa de penhora online for infrutífera, proceda-se as buscas de bens 

em nome do executado, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o 

CPF/CNPJ do executado.Se for positiva, proceda-se restrição/bloqueio em 

eventual bem encontrado para a satisfação do débito.Em caso negativo, 

intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.Os autos deverão 

permanecer em Gabinete até que se processe a ordem de 

restrição/bloqueio junto ao Sistema BACENJUD e Sistema 

RENAJUD.INDEFIRO, porém, o pedido para expedição de ofício aos 

Cartórios de Registro de Imóveis para pesquisa de bens em nome do 

executado, tendo em vista que não é atribuição do Poder Judiciário realizar 

buscas sobre o patrimônio das partes, considerando que já se encontra 

abarrotado de demandas e escassez de servidores.Cuida-se de dever da 

parte instruir a execução corretamente com a busca de bens do 

executado e indicar qual bem deseja ver penhorado para posterior 
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alienação.Acerca do requerimento de busca de bens pelo Sistema 

INFOJUD, determino que a parte exequente esgote os demais meios de 

busca, considerando que tal pesquisa acarreta a quebra do sigilo fiscal 

dos contribuintes, cuidando-se de medida excepcional.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 06 de julho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3658 Nr: 32-66.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dipar Diesel parts Peças e Serviços Ltda., Marcos 

Aurélio Galgaro Gazzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr Cesar Franco - 

OAB:14091/MT, Carlos Rezende Junior - OAB:9059/MT, Daniele 

Izaura da S. Cavallari Rezende - OAB:6057-MT, Jackson Nicola 

Maiolino - OAB:8326/MT, Paola Rezende Bejarano - OAB:22.309/O, 

Renata Pimenta de Medeiros - OAB:9844/MT, Taryane Oliveira 

Sampaio de Bastiani - OAB:22.956/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o sistema informatizado Serasa Jud 

informa inválido o CNJP da empresa autora. Ato contínuo, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que 

informe referido dado atualizado a fim de viabilizar o cumprimento da 

decisão de fl. 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88100 Nr: 3783-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovi Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Inicialmente, é fato que a imposição de multa diária faz parte 

dos poderes inerentes ao Magistrado para garantia da instrução do 

processo e é possível a sua aplicação em caso de descumprimento de 

ordem judicial. Entretanto, o devedor não pode ser compelido a informar o 

paradeiro do bem objeto da ação de busca e apreensão, mormente porque 

é dado ao credor optar pela conversão da ação de busca e apreensão em 

execução de título extrajudicial, nos termos do que preconiza o artigo 5° e 

o artigo 4° do Decreto Lei 911/69. A ação de busca e apreensão possui 

regramento próprio e entendo que em caso de não localização do bem, 

não seria possível a imposição de multa para compelir o devedor a cumprir 

uma obrigação que não lhe é imposta por lei. (...) Desta feita, por entender 

que a localização do bem objeto da ação de busca e apreensão é dever 

da instituição financeira credora, INDEFIRO o pleito de fls. 51. Intime-se a 

parte requerente do teor desta decisão, para que dê prosseguimento ao 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, § 3°, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100175 Nr: 303-74.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELIN PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A, Ligia Duarte Souza Pires EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - 

OAB:12142

 Vistos. (...) Desta feita, não evidencio que a CLARO S/A tenha dado 

causa à rescisão contratual e que por tal motivo a cobrança da multa por 

quebra de contrato seja indevida. O cenário se mostra contrário. Por isso, 

reputada válida a cobrança da multa pela requerida em face da 

requerente, não há que se falar em conduta ilícita praticada pela ré em 

face da demandante que desse ensejo ao surgimento do dever de 

indenizar. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES todos pedidos 

formulados na exordial pela parte autora, tendo em vista que a requerente 

não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito. Desta feita, consequentemente ao julgamento de improcedência, 

reputo como devida a fatura no valor de R$ 4.015,01 (quatro mil e quinze 

reais e um centavo), com a incidência de correção monetária e juros de 

mora, desde a data do vencimento (15/01/2017), cuja cópia está 

encartada às fls. 45/51. Assim, condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado e não executada a sentença no prazo legal, 

remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104568 Nr: 3036-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Selmo Wieczorek, Iloa Rodrigues Wieczorek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consorcio Nacional Honda 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de concessão de alvará judicial ajuizado pelos 

requerentes MÁRIO SELMO WIECZOREK e ILOA RODRIGUES WIECZOREK, 

em face da requerida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA, buscando o levantamento da quantia de R$ 10.292,69 (dez mil, 

duzentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), acrescidos 

de fundo de reserva, em virtude do óbito da titular do contrato de 

consórcio, KEICIANE MARCELLE WIECZOREK.

 Às fls. 30 foi determinada a intimação dos autores para demonstrarem 

nos autos a situação de hipossuficiência para que fosse apreciado o 

pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Em seguida, às fls. 31/41 foi encartada aos autos a emenda da petição 

inicial.

Ato contínuo, o benefício foi indeferido, determinando a intimação dos 

requerentes para recolherem o valor das custas e taxas processuais, sob 

pena de indeferimento da exordial, conforme decisão de fls. 42/43.

Os autores interpuseram agravo de instrumento, o qual foi provido pela 

Quarta Câmara de Direito Privado, concedendo aos demandantes o 

benefício da gratuidade da justiça, consoante os termos do acórdão 

encartado às fls. 69/72.

Por fim, às fls. 59/60, as partes noticiaram a entabulação de acordo nos 

autos e a parte autora dava total quitação à requerida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 59/60, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios na forma do acordo.

Sem custas processuais.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 
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arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104718 Nr: 3122-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Selmo Wieczorek, Iloa Rodrigues Wieczorek

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica, conforme o Recurso 

de Agravo de Instrumento de n° 1001896-54.2018.8.11.0000.

Oficie-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que informe possível ativo 

financeiro em nome de Keiciane Marcele Wieczorek.

Com a vinda das informações, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110502 Nr: 6211-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene T. Welter, Valdirene Terezinha 

Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Primordialmente, tendo em vista que as requeridas, mesmo 

devidamente citadas, conforme certidão de fls.52, não apresentaram 

contestação, tampouco efetuaram o pagamento do débito, DECRETO A 

REVELIA DAS DEMANDADAS, com fulcro no artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Destarte, considerando que não há questões preliminares 

ou prejudiciais ao conhecimento do mérito e que as partes não requereram 

a produção de outros meios de prova, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Insta 

consignar que para a concessão da busca e apreensão prevista no artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, 

ainda, o inadimplemento do devedor. (...) Oportuno aludir que a requerente 

aportou aos autos a configuração da mora mediante a notificação 

extrajudicial encaminhada, às fls. 13-v/14, bem como a inexistência de 

prova inequívoca do pagamento. Outrossim, constato que fora efetuada a 

busca e apreensão do bem objeto da lide às fls. 51/52, com o respectivo 

depósito judicial, permanecendo desde então sob custódia da requerente. 

No que concerne ao vencimento antecipado das parcelas, este é 

plenamente cabível, bem como considerando que o bem foi apreendido, 

para reaver este deveria pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em que seria 

restituído o bem, entretanto as requeridas não o fizeram. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena do bem em favor da 

requerente, tornando definitiva a liminar concedida. Condeno as 

requeridas nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa 

atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 2460-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilásio de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florival Ribeiro de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea 

“a”, § 4°, DECRETO A SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA, até a prolação de sentença nos autos n°. 

6651-11.2017.811.0086, código 111191 ou, pelo prazo máximo de um ano, 

o que ocorrer em primeiro lugar. Decorrido o prazo de um ano, 

certifique-se nos autos e tornem os autos conclusos para deliberação. 

Quanto aos demais pedidos formulados no curso da lide, estes deverão 

aguardar cessação da suspensão para serem apreciados, de modo que 

não haverá qualquer prejuízo para as partes. Intimem-se as partes desta 

decisão. Suspendam-se os presentes autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111191 Nr: 6651-11.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florival Ribeiro de Matos, Maristela Flores de Matos, 

Vitório Flores de Mattos, Dionisio Matos, Laurite Flores de Matos, 

Teresinha Flores Matos, Vitória Flores Baldissera, Eva Flores Onghero, 

Ricardo Flores de Matos, Noeli Flores de Matos, Neusa de Matos, Maria 

Vidalvina de Matos de Castro, Jorgina Matos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilásio de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de proferir decisão acerca da admissão ou não da petição inicial e 

apreciar os pedidos formulados pelos autores em sede de tutela de 

urgência, com fulcro no artigo 9° do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para que se manifeste no feito sobre a ocorrência da 

prescrição para proposição da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, tornem os autos conclusos 

para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81536 Nr: 4347-44.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maeda S.A. Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Leite de Barros Zanin - 

OAB:MT 12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o que foi informado pela executada/embargante MAEDA 

S/A AGROINDUSTRIAL às fls. 376, de que teria aderido ao PERT e que por 

isso desistia e renunciava ao direito em que se fundava a presente 

demanda, requerendo a extinção dos embargos à execução, intime-se a 

Procuradoria da Fazenda Nacional para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76372 Nr: 8-42.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maeda S.A. Agroindustrial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista o que foi informado pela executada MAEDA S/A 

AGROINDUSTRIAL às fls. 240, 254/256, de que teria aderido ao PERT e 

que por isso a execução deveria ser extinta, intime-se a Procuradoria da 

Fazenda Nacional para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Por fim, tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91183 Nr: 665-13.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Monica Bellorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Samir Bennett Buainain - OAB:MT 

13.373

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido pela exequente 

PATRÍCIA MÔNICA BELLORINI, em face da executada ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Às fls. 101/106 foi proferida sentença de mérito, julgando parcialmente 

procedente a pretensão da parte autora.

O recurso de apelação foi julgado às fls. 138/143, ocasião em que o apelo 

foi parcialmente provido.

Às fls. 146/147, a parte exequente postulou pelo início da fase de 

cumprimento de sentença, de modo que às fls. 150/151, a executada 

informou o depósito judicial da quantia executada.

Às fls. 156 foi expedido o alvará eletrônico para liberação dos valores na 

conta bancária indicada pela exequente às fls. 154.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Considerando o efetivo pagamento da quantia executada à parte 

exequente, às fls. 156, de rigor é a extinção desta ação de execução.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

c/c artigo 925, ambos do CPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54679 Nr: 2160-34.2012.811.0086

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloiza Cristina Castelan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido pelo exequente 

TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS, em face do executado BANCO DO 

BRASIL S/A.

Às fls. 111/113 foi proferida sentença de mérito, julgando procedente a 

pretensão da parte autora e condenando o BANCO DO BRASIL ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Às fls. 119/120, o executado informou o depósito judicial da quantia 

executada.

Às fls. 125 foi expedido o alvará eletrônico para liberação dos valores na 

conta bancária indicada pela exequente às fls. 123.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Considerando o efetivo pagamento da quantia executada à parte 

exequente, às fls. 119/120 e fls. 125, de rigor é a extinção desta ação de 

execução.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

c/c artigo 925, ambos do CPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98721 Nr: 5556-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiene Pires Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME, Paulo Cesar 

Macena dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de protesto judicial requerido por LEIDIANE PIRES 

MARTINS, em desfavor de LUCELENE DE ÁVILA SELHORST – ME, todos já 

qualificados nos autos.

Às fls. 129/132, as partes noticiaram nos autos a entabulação de acordo, 

postulando pela extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC.

Todavia, pelo fato de que o acordo de fls. 130/132 prevê o pagamento de 

R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) em 03/07/2018, permaneçam os autos 

suspensos até a data do pagamento final.

Após implementada a data prevista para pagamento, intime-se a parte 

requerida para prestar informações sobre o pagamento do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

concordância tácita.

Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para extinção.

Custas pela parte requerente, as quais já foram recolhidas quando do 

ajuizamento da inicial.

Certifique-se o trânsito em julgado da decisão, considerando que as 

partes expressamente renunciaram ao prazo recursal.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104023 Nr: 2769-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida Junior, Leandro Westphalen 

Michel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Espaço Ltda - ME, João Hélio 

Machado Jaques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido para expedição de ofício à Vara do Trabalho de Lucas do 

Rio Verde/MT, conforme requerido às fls. 90/91, a fim de que seja 

solicitada a reserva de R$ 84.796,53 (oitenta e quatro mil, setecentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e três centavos), após a alienação do 

imóvel penhorado nestes autos e nos autos da execução trabalhista n°. 

0000609-82.2015.5.23.0101, na hasta pública que será realizada na carta 
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precatória n°. 0000625-13.2017.5.23.0086, em 14/08/2018, às 09h00, na 

Vara do Trabalho de Água Boa/MT.

Encaminhe-se juntamente com o ofício a certidão de matrícula do imóvel já 

acostada aos autos, às fls. 40/43.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43559 Nr: 2944-16.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Miguel de Souza, Edson Machado Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a advogada SÔNIA MARIA PETENATTI substabeleceu 

os poderes outorgados pelo autor DANIEL MIGUEL DE SOUZA COM 

RESERVA DE IGUAIS ao advogado EDSON MACHADO BARRETO às fls. 

88, antes de apreciar o pedido formulado por este às fls. 157, intime-se a 

causídica SÔNIA MARIA para informar se concorda que a requisição de 

pequeno valor concernente aos honorários sucumbenciais seja expedida 

em nome do causídico EDSON MACHADO BARRETO, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se o decurso de 

prazo e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90200 Nr: 73-66.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massafra & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laucidio Aparecido Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Lopes Moreira - OAB:MT 

19.839, Isabella Tetilla Moreira Gewehr - OAB:MT 17.967, 

Marisvaldo Paiva de Menezes - OAB:29518/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento da guia para exepedição da Certidão Premonitória, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia deCertidão, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81676 Nr: 4437-52.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaercio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo para intimar a 

parte autora na pessoa do seu procurador para que providencie o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça no Juízo Deprecado de 

Diamantino, a fim de viabilizar o cumprimento da missiva, a teor do ofício de 

107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110025 Nr: 5951-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pedro Ronsani, Juraci Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para que providencie o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça no Juízo deprecado de 

Rosário Oeste, a fim de viabilizar o cumprimento da missiva, a teor da 

informação de fl. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79322 Nr: 2538-19.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB: MT 14.469-A

 Nos termos da legislação vigente e, considerando o petitório de fl. 104, no 

qual o perito declina do encargo respectivo, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, a fim de que informe, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda deseja a produção da prova pericial, 

sob pena de preclusão, nos termos da decisão de fl. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85251 Nr: 2091-94.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 

18.308

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça de fl. 156, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101742 Nr: 1313-56.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBSC, MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381, Rocilda Maria M. Costa - OAB:18.197/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:MT 9538
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 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48945 Nr: 51-81.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci dos Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Oliveira Lammel - 

OAB:14259/MT, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Ferreira Garcia - 

OAB:MT 7.142-B, Marcos Romério Carlos Sobrinho - OAB:MT 

6129-B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por VALDECI DOS 

SANTOS BARBOSA em face de PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, todos já qualificados nos autos.

 Às fls. 140 e 146, alvarás de liberação de valores ao exequente.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101176 Nr: 903-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Freitas, Erla Giovana de 

Matos Freitas, Paulo Humberto Alves de Freitas, Vilma Piva Battaglini, 

Rafael Piva Battlaglini, Moacyr Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudimar Rommel - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72218 Nr: 715-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Terezinha Calgaro Ebert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jose Martins - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

Em caso de diligência negativa, intime-se a parte requerente, por edital, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113801 Nr: 655-95.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANCER VAZ DE MOURA - 

OAB:21240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos 

necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de 

antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se trata de providência 

excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir 

para a consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos 

autos. Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 03/08/ 2018, às 13 horas e 00_minutos, a qual será 

realizada no centro judiciário de solução de conflitos. Cite-se o requerido 

sobre os termos da inicial bem como intime-o para que compareça ao ato 

designado acompanhado de advogado, importando a sua ausência nas 

sanções do artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil. Se não houver 

acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 335 do Código de Processo Civil, desde que o faça por 

intermédio de advogado. Processe-se os autos em segredo de justiça, 

considerando que a causa em apreço versa sobre o tema dos alimentos, 

que o artigo 189, inciso II, do CPC prevê expressamente a tramitação 

sigilosa. Considerando a situação de hipossuficiência econômica do autor, 

DEFIRO o requerimento para concessão dos benefícios da Gratuidade da 

Justiça, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72436 Nr: 951-93.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdCIdS, MHIdS(, MdCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se ao apensamento destes autos aos autos n°. 

1786-52.2011.811.0086, código 50735; 4267-17.2013.811.0086, código 

75700 e 317-63.2014.811.0086, código 76703, tendo em vista a conexão 

entre as execuções de alimentos, antes de ser proferida qualquer 

determinação nestes autos.

Retifique-se o nome do executado na capa dos autos, visto que a grafia 

correta é ISNAR DOS SANTOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82096 Nr: 173-55.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDLdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954, Roselaine 

Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se novo mandado de prisão civil em desfavor do executado 

TÁRCIO DAVIDSON LOPES DO NASCIMENTO, com prazo de validade de 

um ano, encaminhando-o para cumprimento no endereço indicado às fls. 

98, através de carta precatória.

Aguarde-se o cumprimento do respectivo mandado.

Intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento da 
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execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85363 Nr: 2145-60.2015.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 Vistos.

Antes de proferir decisão sobre a impugnação ao laudo pericial 

apresentada às fls. 43/44, cumpra-se a decisão anterior, no que diz 

respeito à intimação da equipe multidisciplinar para realizar estudo 

psicossocial com o interditando e sua família, informando se o interditando 

está sendo bem cuidado e assistido por seus familiares e se os seus 

interesses estão sendo resguardados por sua curadora atual e verificar 

se existem outros familiares que possam assumir a sua curadoria, 

respeitando-se a ordem estabelecida no artigo 1.775 do CPC.

Após a vinda aos autos do estudo psicossocial, abra-se vistas ao 

Ministério Público, para que se manifeste nos autos, tanto sobre o laudo 

quanto sobre a impugnação ao laudo pericial de fls. 43/44.

Destarte, considerando que a advogada dativa nomeada para patrocinar 

os interesses do interditando renunciou à nomeação às fls. 45, sendo que 

a autora REGINA APARECIDA DA SILVA é patrocinada pela Defensoria 

Pública, tendo em vista que a Defensoria Pública desta Comarca conta em 

seu quadro com dois Defensores Públicos, nada impede que um dos 

defensores atue no patrocínio dos interesses do polo ativo e o segundo 

defensor atue na defesa dos interesses do polo passivo.

Assim, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, para atuar 

na defesa do interditando JOACIDES BENEDITO DA SILVA, sem prejuízo 

de que outro defensor público atue em favor da autora REGINA 

APARECIDA DA SILVA.

Abra-se vistas à Defensoria Pública para apresentar nos autos o que 

entender de direito em favor do interditando, após a prolação do parecer 

ministerial.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80789 Nr: 3881-50.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Terezinha Ghizzi Bertol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento da parte autora às fls. 144 para reconsideração do 

resultado da sentença proferida às fls. 128/132, tendo em vista que 

eventual modificação somente poderá ser realizada pelo Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, no julgamento do recurso de apelação 

interposto às fls. 134/140, conforme delineado no artigo 505, do Código de 

Processo Civil.

O fato de que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL tenha 

concedido o benefício de auxílio doença à parte autora 

administrativamente no dia 08/06/2018, após a prolação da sentença, não 

tem o poder de acarretar a alteração da decisão de mérito, visto que nesta 

lide, a requerente postulou pela concessão do auxílio doença com 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Outrossim, INDEFIRO também o pedido para realização de nova perícia 

médica, visto que o laudo pericial lavrado às fls. 125/126 foi 

expressamente homologado por este Juízo na sentença de fls. 128/132, 

vez que confeccionado livre de vícios ou nulidades.

Intime-se o INSS para apresentação das contrarrazões ao recurso de 

apelação e, após decorrido o prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91280 Nr: 732-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARQUES DE FREITAS, Flávio Ademar 

Strey, Agropecuária Hoepers Ltda. - ME, Municipio de Santa Rita do 

Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:OAB/SP 129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Jose Henrique Turner Marquez - OAB:OAB/SP 156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo requerente às fls. 171, 

para que possa localizar o endereço do requerido, conforme dispõe o 

artigo 313, do CPC.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento no feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93977 Nr: 2434-56.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Parmigiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zurich Minas Brasil Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A

 Vistos. (...) Fixados os pontos controvertidos, DOU O FEITO POR 

SANEADO e passo a apreciar a questão concernente à distribuição do 

ônus da prova. Ainda que se admita a condição de consumidor do autor, o 

qual adquiriu o produto da demandada para seu uso (seguro) e a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, deixo 

de aplicar o disposto no artigo 6°, inciso VIII, do Diploma Consumerista, eis 

que ausentes a verossimilhança das alegações e o autor não demonstra 

hipossuficiência probatória. Sendo assim, determino a aplicação da regra 

geral do artigo 373, caput, incisos I e II, do CPC, ou seja: o autor deverá 

demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e a requerida os fatos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. Assim, 

considerando que o requerente postulou pela produção de prova 

testemunhal a fim de comprovar os lucros cessantes durante o período 

que o seu veículo esteve paralisado e a requerida pugnou pela colheita de 

depoimento pessoal do autor, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12/09/ 2018, às 13 h 30 min. Logo, consigno que as 

testemunhas arroladas pelas partes deverão comparecer 

independentemente de intimação, conforme determina o artigo 455 do 

Código de Processo Civil. Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentar a qualificação das testemunhas que 

desejam ouvir em audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CPC, sob 

pena de preclusão. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44719 Nr: 4066-64.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 76, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115904 Nr: 1785-23.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siria Terezinha Heintze, JAIR ROBERTO 

PLANER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias Castro - 

OAB:MT 17.609, Marco Andre Honda Flores - OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO em face de SIRIA TEREZINHA HEITZE e JAIR 

ROBERTO PLANER, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Às fls. 50/51, as partes entabularam acordo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 50/51, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da 

presente sentença e arquivem-se os autos com a devida baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96642 Nr: 4181-41.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilmar Ferigollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Francisco de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica - OAB:

 Vistos.

O despacho de fls. 162 foi publicado no DJE no dia 25/05/2018, 

iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil subsequente, qual 

seja, 28/05/2018, tratando-se de prazo comum.

Assim, considerando que os autos se encontravam em carga desde o dia 

29/05/2018 até 19/05/2018 com a Defensoria Pública, restituo o prazo para 

o autor especificar as provas que pretende produzir, iniciando-se a 

contagem de prazo da publicação desta decisão.

 Após a manifestação, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30437 Nr: 61-04.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vacedir Ronssani - EPP - ME ("Mecanica e Tornearia 

Cascavel")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gross Com. Imp. Exp. Peças Aut. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45005 Nr: 431-41.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raulino Novelli (Espolio), Carlinho Antônio Novelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C Nielsen do Brasil LTDA, Yasuda Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fontão Lopes Corrêa 

Meyer - OAB:234471/SP, Leonardo Sulzer Parada - OAB:MT 

11.846-B, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:MT 8.506-A, 

Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por RAULINO 

NOVELLI em face de AC NIELSEN DO BRASIL LTDA e YASUDA SEGUROS 

S/A, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 571, alvarás de liberação de valores ao exequente.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45027 Nr: 456-54.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francelina Falete Novelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C Nielsen do Brasil LTDA, Yasuda Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Juliana Fontão Lopes Corrêa Meyer - 

OAB:234471/SP, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:MT 8.506-A, 

Paulo Vinício Porto de Aquino - OAB:MT 14.250-A, Rodrigo Pouso 

Miranda - OAB:12333/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por RAULINO 

NOVELLI em face de AC NIELSEN DO BRASIL LTDA e YASUDA SEGUROS 

S/A, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 571, alvarás de liberação de valores ao exequente.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.
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Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108313 Nr: 5109-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adriano Xavier Pivetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Paixão Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

 Considerando que o crime ora imputado ao autor do fato, se enquadra no 

delito de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima cominada é inferior a 

02 (dois) anos, e tendo o Juízo Comum desta Comarca remetido o 

presente feito a este Juízo (fl. 22/22vº), premente a necessidade de 

designação de audiência preliminar, nos termos do artigo 72 da Lei 

9.099/95.

Destarte, remetam-se os autos a secretaria para designação de audiência 

preliminar.

 Às providências.

 Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118929 Nr: 5784-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Cassiano Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 133, datada de 26/06/2018, dando conta de 

que o recuperando encontra-se atualmente na segregado na Penitenciária 

Ferrugem, na cidade de Sinop, e que a competência dos Processos 

Executivos de Penas se altera de acordo com o domicílio do recuperando 

ou de acordo com o lugar onde estiver recolhido, declino da competência 

deste em favor do Juízo de Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa e após, remetam-se os autos à 

Vara de Execuções Penais de Sinop/MT.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114213 Nr: 848-13.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Vistos. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

face de Cladiones da Silva Ferreira, pela suposta prática dos crimes 

previstos no art. 157, “caput” e art. 157, “caput”, c.c art. 14, inciso II, todos 

do Código Penal. O acusado foi devidamente citado (fl. 53), pelo que a 

Defesa apresentou resposta à acusação às fls. 56/60, arguindo, 

preliminarmente, que os delitos apurados na presente ação penal teriam 

sido praticados pelo acusado em continuidade delitiva com aquele apurado 

na Ação Penal n.º 1636-27.2018.811.0086, requerendo, assim, a reunião 

dos processos para julgamento simultâneo. É o breve relatório. 

DecidoAssim, designo o dia 29 de agosto de 2018, às 13h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Intime-se o acusado e 

as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a comparecerem no 

ato, expedindo-se carta precatória para que testemunhas que por ventura 

não residam nesta comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde 

estiverem.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115654 Nr: 1636-27.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539, Defensor Público de Nova Mutum 

- MT - OAB:MT 001

 Vistos. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

face de Claudiones da Silva Ferreira, pela suposta prática dos crimes 

previstos no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, por duas vezes. O 

acusado foi devidamente citado (fl. 57), e apresentou resposta à 

acusação às fls. 69/73, em que a Defesa arguiu preliminarmente, que o 

delito apurado na presente ação penal teria sido praticado pelo acusado 

em continuidade delitiva com aqueles apurados na Ação Penal n.º 

848-13.2018.811.0086, requerendo, assim, a reunião dos processos para 

julgamento simultâneo. É o breve relatório. Decido. Assim, designo o dia 29 

de agosto de 2018, às 14h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento. Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas 

pela Acusação e Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta 

precatória para que testemunhas que por ventura não residam nesta 

comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde 

estiverem.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118925 Nr: 3195-19.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539

 Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena do reeducando Claudiones da Silva 

Ferreira, onde consta que foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 06 

(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 101 

(cento e um) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática dos crimes 

tipificados nos artigo 157, §2.º, incisos I e II, artigo 157, §2.º, inciso I, 

ambos do CP.

Ademais, compulsando detidamente os autos, verifico que o reeducando 

possui condenação de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão, além do pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, 

em regime semiaberto, nos autos da Ação Penal de n.º 

2866-41.2017.811.0086, Código 104219, pela prática dos crimes previstos 

no artigo 157,§2º, inciso I do CP; artigo 157, §2º, inciso I por duas vezes, 

na forma do artigo 70 do CP; artigo 157, §2º, inciso I por duas vezes, na 

forma do artigo 70 do CP; e artigo 157,§2º, inciso I do CP, em continuidade 

delitiva (art. 71 do CP), o qual encontra-se pendente de Guia de Execução 

Provisória.

Assim, considerando que a soma das respectivas penas, ultrapassariam o 

patamar de 08 (oito) anos, ocasionando a alteração do presente regime 

para o fechado, fica desde já determinado à expedição da Guia de 

Execução Provisória nos autos n.º 2866-41.2017.811.0086, Código 

104219, devendo o senhor Gestor diligenciar acerca da sua juntada aos 

presentes autos, providenciando a elaboração do cálculo de pena, no qual 

deverá constar o regime de pena respectivo, bem como as interrupções e 

detrações, se houver.

Após, vistas dos autos as partes e em seguida, voltem os autos 

conclusos para deliberação.
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Às providências.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 98876 Nr: 5637-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFBG, DDR, WSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Jonas 

Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em face dos 

policiais militares Marcos Ferreira Batista Gomes, Daison Dieglis Riboli e 

Wanderson Silva Reis, pela prática dos crimes tipificados no art. 1º, §§1º 

e 4º, inciso I, da Lei nº 9/455/97, com implicações da Lei n.º 8.072/90, em 

concurso material com o artigo 232 da Lei n.º 8.069 e artigo 3º, alínea “i”, 

da Lei n.º 4.989/65, na forma do artigo 70, c/c artigo 29, caput, ambos do 

Código Penal, praticados no exercício de suas funções, em face das 

vítimas André Facioli Neto e Erick Vinicius Aparecido Romano de Medeiros.

 Em manifestação de fls. 896/897vº, o Mistério Público requereu a remessa 

do autos para prosseguimento perante a Justiça Militar, ao argumento de 

que com a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, a competência para 

julgamento do presente feito foi alterada, eis que o diploma legal 

estabeleceu novas normas de competência para o processo e julgamento 

dos crimes praticados por militares durante o exercício de suas atividades 

profissionais.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão a 

representante do Ministério Público, dada a superveniência da Lei n.º 

13.491/2017, conferindo, notadamente, nova redação ao inciso II do art. 9º 

do Código Penal Militar, que consagrou novas competências da Justiça 

Militar.

Sendo assim, a teor do disposto no art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Código 

Penal Militar, com a novel redação promovida pela Lei n. 13.491/2017, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA deste em favor da Justiça Militar, para o 

processamento e julgamento do feito.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 82566 Nr: 502-67.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Francisco de Paula Neto (Chindo), 

Fabian Carlos Rodrigues Silva (Fabi), Luiz Mauro Romão da Silva, Bruno 

Ojeda Amorim, Nayara Mendes Pereira de Souza, Isis Kevillin Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:MT 7.355-A, Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9405-MT, Kalynca Silva Inez de Almeida - OAB:15598, Moacir 

Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:MT 

6133-B, Sergio Batistella - OAB:MT 9155

 Vistos.

Considerando o pedido do réu de fl. 1503/1504, defiro o pedido formulado 

pelo acusado Luiz Mauro Romão da Silva, determinando a expedição de 

carta precatória a Comarca de Cuiabá/MT, para o cumprimento e 

fiscalização das condições impostas por ocasião da concessão de 

liberdade provisória, notadamente o comparecimento mensal do réu em 

juízo para justificar suas atividades.

Solicito ao juízo deprecado, o envio de ofício a este juízo em caso de 

descumprimento ou eventual intercorrência.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113757 Nr: 625-60.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Marson Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Vistos.

Trata-se de processo executivo de pena do reeducando Mario Marson 

Rodrigues Mendes, condenado a pena de 17 (dezessete) anos e 7 (sete) 

meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 192 (cento 

e noventa e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, 

§ 2º, incisos I e II do CP, por sete vezes, e pelo artigo 244-B do ECA, todos 

na forma do artigo 70 do CP, em concurso material com o artigo 213, por 

duas vezes na forma do artigo 71 do mesmo código.

Elaborado cálculo de pena à fl. 60.

Às fls. 64/64vº o Ministério Público discordou do cálculo de pena, 

ressaltando que as frações para futuros benefícios encontram-se 

equivocadas, uma vez que apenas o crime de estupro é hediondo.

 Às fls. 68/71vº a Defensoria Pública requereu a retificação do cálculo de 

pena de fls. 60, devendo constar como data-base a data da ultima prisão 

do reeducando, qual seja 08/01/2017, bem como a retificação das frações 

relativas à progressão de regime e livramento condicional.

Às fls. 72/73 o Ministério Público reiterou o requerimento de fls. 64/64vº, 

requerendo que seja mantida a data-base a data da intimação da 

sentença, que ocorreu em 23/11/2017 (fl. 54).

É o breve relatório. Decido.

De proêmio, compulsando os autos, verifico assistir razão as partes 

quanto a fração constante no calculo de fl. 60, devendo esta ser 

retificada, haja vista que apenas o crime previsto no artigo 213 do CP é 

hediondo.

 Ademais, com relação a data-base, mantenho a data da intimação da 

sentença, notadamente porque o período em que o reeducando esteve 

preso provisoriamente (08/01/2017 a 22/11/2017), conta-se como período 

a ser detraído da sua pena, nos termos do artigo 42 do CP.

Nesse sentido o escólio dos tribunais:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 

EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS 

BENEFÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DO MARCO TEMPORAL ADEQUADO 

PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. LIMINAR INDEFERIDA. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus, com pedido de 

liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça cuja 

ementa transcrevo abaixo, verbis: "EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA 

EXECUÇÃO NÃO DEFINITIVA DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INEXISTÊNCIA 

DE UNIFICAÇÃO. EXECUÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO NÃO DEFINITIVA. 

DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. NOVO 

ENTENDIMENTO DO STF. MARCO INICIAL PARA BENEFÍCIOS. DATA DA 

PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PRISÃO E O INÍCIO DA EXECUÇÃO. 

APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CP. DETRAÇÃO PENAL. CONSIDERAÇÃO 

COMO PENA CUMPRIDA. ART. 387, § 2º, DO CPP, NA REDAÇÃO DA LEI N. 

12.736/2012. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME 

INICIAL PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO QUE FIXOU A DATA 

DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COMO MARCO INICIAL. DECISÃO MAIS 

FAVORÁVEL AO APENADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PROVIDO. HC 

NÃO CONHECIDO. 1. Com efeito, muito embora conste da inicial do habeas 

corpus que o presente writ versaria sobre a alteração do marco 

interruptivo para fins de benefícios em decorrência da unificação das 

penas, de fato, cuida-se de execução de um único crime e não de 

unificação de penas, sendo, pois, inaplicável o entendimento firmado na 

decisão agravada, que trata de questão diversa. 2. De início, cumpre 

esclarecer que, à luz do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal, é admissível a execução provisória, com a expedição da guia de 

recolhimento antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 

a fim de possibilitar ao apenado o gozo dos benefícios da execução penal. 

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, sobrevindo 

condenação, o marco inicial para contagem do prazo, para efeitos de 

concessão dos benefícios previstos na LEP, é a data do trânsito em 

julgado da condenação. Contudo, tratando-se de execução provisória, o 

marco inicial para aquisição de benefícios deve ser a data da publicação 

do acórdão que julga a apelação, que inaugura a execução provisória, o 

início da execução, sendo que o lapso temporal em que o apenado ficou 
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preso provisoriamente deve ser computado como pena cumprida, 

procedendo-se à detração penal, nos termos do art. 42 da LP. 4. Quanto 

ao disposto no art. 387, § 2º, do CPP, na redação da Lei n. 12.736/2012: o 

tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no 

Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do 

regime inicial de pena privativa de liberdade, deverá ser analisado pelo 

juízo da condenação, quando da prolação da sentença condenatória, não 

tendo o condão de alterar o marco inicial para fins de benefícios da 

execução penal. 5. Todavia, sendo o entendimento firmado pelo Tribunal a 

quo, que fixou como marco inicial para o cômputo dos benefícios penais a 

data da publicação da sentença condenatória mais favorável ao réu, deve 

ser mantido. 6. Agravo provido para não conhecer do writ.” Em sede de 

execução penal, o Tribunal de origem deu provimento à irresignação do 

Ministério Público Federal para fixar como marco inicial para a obtenção de 

novos benefícios executórios a data da publicação da sentença 

condenatória. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o 

Superior Tribunal de Justiça pugnando pelo reconhecimento da data da 

prisão preventiva como termo inicial para a obtenção de novos benefícios. 

A Corte Superior, contudo, não atendeu à pretensão defensiva e manteve 

o entendimento da Corte de origem. Neste recurso, a defesa alega, em 

síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado não 

consideração do tempo de prisão provisória para fins de obtenção de 

benefícios em sede de execução penal. Aduz que “o art. 387, §2º, do 

Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 

12.736/2012, disciplina que: “o tempo de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa 

de liberdade”. Sustenta que “diante da alteração legislativa e de uma 

interpretação sistemática da legislação, tem-se que o cômputo do período 

da custódia preventiva não é relevante apenas para fins de detração, 

mas, especificamente, para fins de progressão de regime e concessão 

dos demais benefícios executórios”. Ao final, formula pedido nos 

seguintes termos: “a) A concessão da liminar nos termos acima expostos; 

b) Ao final, considerar a data da efetiva prisão do réu, , como data base 

para concessão dos benefícios executórios, mormente no que tange à 

progressão de regime. c) Por fim, que sejam observadas as prerrogativas 

legais da Defensoria Pública da União, sobretudo a intimação pessoal que 

lhe é assegurada e a contagem em dobro todos os prazos, na forma do 

inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994 c/c o art. 5º, § 5º da Lei 

1.060/50.” É o relatório. DECIDO. A questão de fundo versa matéria que 

demanda um exame mais detido por este juízo, porquanto faz-se 

necessário cotejo mais aprofundado entre a argumentação do recorrente 

e conclusão a que chegaram as instâncias precedentes. Não se vislumbra 

o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar, uma vez 

que na análise de tema correlato a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal se fixou no sentido de que “a superveniência de nova 

condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a 

data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido 

cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do trânsito em 

julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para 

concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório 

das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023, Primeira Turma, Rel. 

Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/03/10). Como cediço, a concessão 

de medida cautelar pressupõe o atendimento concomitante dos requisitos 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ex positis, indefiro a liminar. 

Estando os autos suficientemente instruídos, dê-se vista ao Ministério 

Público Federal. Publique-se. Int.. Brasília, 18 de abril de 2017. Ministro Luiz 

Fux Relator Documento assinado digitalmente

(RHC 142463 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 18/04/2017, 

publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 19/04/2017 

PUBLIC 20/04/2017).

Ultimada, que o senhor gestor diligencie a retificação da Guia de 

Execução, a fim de constar os crimes pelos quais o reeducando fora 

condenado, em consonância com a sentença de fls. 12/52.

Oficie-se à Polinter acerca da existência de eventual mandado de prisão 

em aberto em desfavor do reeducando.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local para que encaminhe a este 

Juízo eventuais fichas de trabalhos/estudos realizados pelo reeducando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119138 Nr: 3307-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLALNIR LIMA DO NASCIMENTO, Marciliano 

Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Isto posto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa, e mantenho a prisão preventiva do 

acusado indiciado Marciliano Ferreira Lima.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36004 Nr: 2077-17.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAURI EVANGELISTA, MAURI 

EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes para manifestarem no prazo de 05 dias da juntada 

da mandado de avaliação devidamente cumprido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 11420 Nr: 475-98.2004.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SOMMER, VERA NOETZOLD 

SOMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sergio Guerrise - 

OAB:10124/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTMAÇÃO do procurador da exequente DE TODO CONTEÚDO da decisão 

de fl. 418(abaixo transcrito) e documentos de fls. 419/421, devendo 

manifestar nos autos em até 10 (dez) dias.

 Vistos. Citada, a parte executada não indicou bens à penhora ou quitou o 

débito.

Para o prosseguimento do feito, a parte exequente requereu a busca de 

ativos financeiros existentes nas contas da parte executada pelo Sistema 

Bacenjud.

Ante o exposto, defiro, por ora, com base no artigo 854 do Código 

Processo Civil e na ordem estabelecida pelo artigo 835, inciso I do Código 

Processo Civil, tão somente a penhora via Bacenjud, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras das partes executadas: JOSE LUIZ SOMMER, CPF 

sob o n° 349.200.300-10 e VERA NOETZOLD SOMMER, CPF sob o n° 

211.206.760-53, até o limite do débito no montante de R$ 5.153.116,88 

(cinco milhões, cento e cinquenta e três mil, cento e dezesseis reais e 

oitenta e oito centavos), o que deverá ser efetivado por meio da penhora 

online, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação da parte executada para os fins legais, que pode se dar na 

pessoa de seu procurador e, em caso de inércia, procederá à intimação 

pessoalmente.

Após, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28144 Nr: 2585-31.2008.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA JAMAL DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLANE MARQUES - 

OAB:30.957-GO, SERGIO AUGUSTO BIZZOTTO DE CARVALHO - 

OAB:23.177-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DO REGO BARROS 

FILHO - OAB:11.508-GO, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:4275, KENIA CRISTINA BORGES - OAB:16122-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 10.310/10.311, concedendo ao “expert” nomeado o 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão da perícia e juntada 

do laudo, nos termos do art. 476 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82135 Nr: 2853-07.2016.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CESAR GALEGO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILLA ALVES JORGE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apresentadfa contestação, intime-se a parte autora para réplica em 10 

dias.

Com a vinda, abra-se vistas ao Ministério Público para parecer em 15 dias.

Após, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72404 Nr: 1725-83.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDN, ECMDN, MMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, forneça 

o cálculo atualizado do débito alimentar.

Em seguida, concluso para análise do pedido de ref. 60.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65447 Nr: 834-96.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA OLIVEIRA KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença que Cleide Maria Oliveira Konzen e 

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso promovem em desfavor 

da Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Recebido o cumprimento de sentença (fl.134), o executado, intimado, 

efetuou o pagamento voluntario do débito (fl.142), pugnando os 

exequentes a transferência do valor nos exatos termos do cálculo de fl. 

143, conforme manifestação de fl.143 v.

É o relatório.

Fundamento.

 Decido.

DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente ação de execução.

Sem custas e honorários na fase de cumprimento de sentença, tendo em 

vista o adimplemento voluntário da obrigação.

Nada obstante a parte requerida deverá ser intimada para proceder ao 

recolhimento das custas processuais devidas na fase de conhecimento, 

conforme calculo de fl.129.

Libere-se a quantia depositada à fl. 142 em favor dos exequentes, 

conforme crédito descriminado à fl.143.

Transitando em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103553 Nr: 2345-90.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do requerente para manifestar nos autos da juntada da 

contestação de ref. 25

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85699 Nr: 4873-68.2016.811.0012

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELZA VIEIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69570 Nr: 600-80.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES GOMES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2376, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:10753/A

 Vistos.

 Tendo em vista a virtualização dos autos principais, intimem-se as partes 

conforme determinado em despacho de ref. 26.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27592 Nr: 2075-18.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINOMAR LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Nova Xavantina em 

desfavor de Edinomar Lopes da Silva, ambos qualificados, visando o 

recebimento de débito apurado e inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado 

pelos títulos executivos que instruem a peça vestibular.

No dia 01/04/2009, conforme consta à fl. 47, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 06/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

E até a presente data nada providenciou.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 01/04/2009, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 08 (oito) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

01/04/2009 até a data de hoje (nove anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26815 Nr: 1254-14.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZIOZENA GAMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Nova Xavantina em 

desfavor de Naziosena Gama dos Santos, ambos qualificados, visando o 

recebimento de débito apurado e inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado 

pelos títulos executivos que instruem a peça vestibular.

No dia 14/11/2008, conforme consta à fl. 45, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 06/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 13/06/2014 a parte exequente impulsionou o feito, pugnando 

pela penhora “online” via BACENJUD.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 14/11/2008, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 05 (cinco) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

14/11/2008 a 13/06/2014 (seis anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28057 Nr: 2496-08.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBIO DANTAS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Munícipio de Nova Xavantina em 

desfavor de Elbio Dantas de Araújo, ambos qualificados, visando o 

recebimento de débito apurado e inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado 

pelos títulos executivos que instruem a peça vestibular.

No dia 12/11/2008, conforme consta à fl. 30, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 06/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 12/06/2014 a parte exequente impulsionou o feito, pugnando 

pela penhora “online” via BACENJUD.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 12/11/2008, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 
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LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 05 (cinco) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

12/11/2008 a 12/06/2014 (seis anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61342 Nr: 2441-18.2012.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NX GOLD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME BROWN DA MAIA PITHON 

- OAB:8.406-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação do Estado e da União 

no presente feito.

Intime-se o oficial de justiça que emitiu a certidão de f. 373 para assina-la.

Após, vista a parte autora para manifestar, em cinco dias, sobre o teor da 

certidão do oficial de justiça de f. 373.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105529 Nr: 3556-64.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERHARDT RAMMINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Trata-se de processo de execução penal de GERHARDT RAMMINGER, 

devidamente qualificado nos autos, atualmente com 80 (oitenta) anos de 

idade.

Os autos encontram-se instruídos com a seguinte guia de execução penal:

1. Guia de execução penal definitiva extraída dos autos da ação penal n.º 

1072-57.2010.8.11.0012 – Código n.º 34999, oriunda da Segunda Vara da 

comarca de Nova Xavantina - MT. Data do fato: 01.01.2008. Recebimento 

da denúncia: 16.06.2011. Data da publicação da sentença: 20.10.2014. 

Data da publicação do acórdão: 13.07.2016. Data do trânsito em julgado: 

02.05.2018. Infração penal: artigos 217-A e 218-A, ambos do Código 

Penal. Pena: 13 (treze0 anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser 

cumprida em regime inicial fechado.

Consta dos autos informação quanto ao cumprimento do mandado de 

prisão expedido em desfavor do sentenciado, o qual foi recambiado para a 

UPAB.

Apesar de inexistir nos autos documento demonstrando a data da prisão, 

verifico estar registrado no sistema APOLO o dia 04.07.2018.

Posto isso, determino as seguintes providências:

1. A juntada de certidão de antecedentes criminais atualizada do 

sentenciado.

2. Seja certificado quanto a existência de outros processos de execução 

de pena do sentenciado, para fins de eventual unificação.

3. Nos termos do artigo 5º, caput, da Resolução CNJ nº 113/2007, 

expeça-se cálculo de liquidação de pena.

4. Junte-se aos autos documento demonstrando a data efetiva do 

cumprimento do mandado de prisão. Em caso de inexistência de tal 

documento, oficie-se a Autoridade Policial requisitando que esclareça a 

data de cumprimento da ordem de prisão, eis que o Ofício n.º 

1179/2018/DP é omisso quanto a tal informação.

5. Nos termos do Provimento n.º 12/2017/CM, designo audiência de 

custódia para o dia 09.07.2018, às 14h50min (horário de Cuiabá), a ser 

realizada na sala de audiências da Segunda Vara.

6. Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

7. Requisite-se a escolta do preso.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105542 Nr: 3563-56.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO RAMMINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Trata-se de processo de execução penal de FLÁVIO ROBERTO 

RAMMINGER, devidamente qualificado nos autos.

Os autos encontram-se instruídos com a seguinte guia de execução penal:

1. Guia de execução penal definitiva extraída dos autos da ação penal n.º 

1072-57.2010.8.11.0012 – Código n.º 34999, oriunda da Segunda Vara da 

comarca de Nova Xavantina - MT. Data do fato: 01.01.2008. Recebimento 

da denúncia: 16.06.2011. Data da publicação da sentença: 20.10.2014. 

Data da publicação do acórdão: 13.07.2016. Data do trânsito em julgado: 

02.05.2018. Infração penal: artigos 217-A e 218-A, ambos do Código 

Penal. Pena: 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser 

cumprida em regime inicial fechado.

Consta dos autos informação quanto ao cumprimento do mandado de 

prisão expedido em desfavor do sentenciado, o qual foi recambiado para a 

UPAB.

Apesar de inexistir nos autos documento demonstrando a data da prisão, 

verifico estar registrado no sistema APOLO o dia 04.07.2018.

Posto isso, determino as seguintes providências:

1. A juntada de certidão de antecedentes criminais atualizada do 

sentenciado.

2. Seja certificado quanto a existência de outros processos de execução 

de pena do sentenciado, para fins de eventual unificação.

3. Nos termos do artigo 5º, caput, da Resolução CNJ nº 113/2007, 

expeça-se cálculo de liquidação de pena.

4. Junte-se aos autos documento demonstrando a data efetiva do 

cumprimento do mandado de prisão. Em caso de inexistência de tal 

documento, oficie-se a Autoridade Policial requisitando que esclareça a 

data de cumprimento da ordem de prisão, eis que o Ofício n.º 

1180/2018/DP é omisso quanto a tal informação.

5. Nos termos do Provimento n.º 12/2017/CM, designo audiência de 

custódia para o dia 09.07.2018, às 14h50min (horário de Cuiabá), a ser 

realizada na sala de audiências da Segunda Vara.

6. Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

7. Requisite-se a escolta do preso.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63320 Nr: 2028-68.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLEIDE DE FÁTIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARTA SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar os pedidos pendentes, prudente a juntada de cópia 

atualizada do imóvel penhorado, eis que inexiste nos autos prova de que o 

bem de f.27 é de propriedade da executada.

Assim, intime-se a parte exequente para colecionar aos autos cópias da 

matrícula atualizada do bem penhorado à f.27, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, vista ao Ministério Público para, querendo, manifestar no feito, em 

razão dos fatos articulados às fls. 37/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62565 Nr: 1184-21.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDICINA ALVES MENDONÇA, JOSE GONÇALVES 

MENDONÇA, ADAIR ALVES MENDONÇA, ADERSON ALVES MENDONÇA, 

ADRIANA ALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT, KATRICE PEREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 9641-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 164/165.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-61.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YURI CAETANO SOUSA - ME (RÉU)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 21 de agosto de 

2018, às 10h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 6 de julho de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82043 Nr: 3328-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Pimentel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Considerando que o acusado foi devidamente citado, apresentou resposta 

à acusação (fls. 56/57), verifico que não é o caso de se determinar a 

suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. Verifico ainda, 

que não restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do CPP

 Designo audiência de instrução e julgamento – nos termos do artigo 400, 

do Código de Processo Penal – para o dia 24/10/2018, às 16h00min.

Intimem-se e/ou requisitem-se a vítima, o acusado e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 56314 Nr: 1938-27.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soeli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Josimar Loula 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, 

NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca, impulsiono 

estes autos para intimar os advogado das partes acerca da audiencia 

designada para o dia 28/08/2018 às 13h30min, a realizar-se na sala de 

Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 60002 Nr: 518-50.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Soeli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca, impulsiono 

estes autos para intimar os advogado das partes acerca da audiencia 

designada para o dia 28/08/2018 às 13h00min, a realizar-se na sala de 

Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 89088 Nr: 2080-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiele Alencar Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S C de Oliveira Belfran e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca para Impusiono 

estesa autos para intimar o advogado da parte autora acerca da audiencia 

designada para o dia 28/08/2018 às 14h00min, a realizar-se na sala de 

Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 89128 Nr: 2096-43.2018.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPdOM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca Impulsiono estes 

autos para intimar o advogado da parte autora acerca da audiência 

desiganada para o dia 28/08/2018 às 14h00min, a realizar-se na sala de 

Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 82761 Nr: 3670-38.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Aparecida Campos da Silva, Albelina 

Terezinha Borges de Campos, Lázaro Vigilato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Giacomelli, Lúcia Regina Santana 

Giacomeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 82761

Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 215/216 e 222, pelos seus próprios 

fundamentos.

Encaminhem-se as informações prestadas a Excelentíssima 

Desembargadora.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 50853 Nr: 16-82.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 87161 Nr: 1031-13.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacqueline Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 87163 Nr: 1033-80.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-71.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO MOREIRA FILGUEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, requerer o que de direito, no prazo 

legal.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85516 Nr: 2538-09.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para a data de 15.08.2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85933 Nr: 2856-89.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para a data de 15/08/2018, às 14h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82073 Nr: 226-60.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 
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OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para a data de 15/08/2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76369 Nr: 203-51.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERINA PEREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 15/08/2018, às 15h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85769 Nr: 2730-39.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 17.07.2018, as 15h00min, 

pelo Dr. Guido Vaca Cespedes, na Clínica Integrada Cespedes, sito na 

Avenida das Figueiras nº 629, Bairro Centro, Cidade de Sinop-MT – 

(Fones: (66) 3515-7670 e Cel:. (66) 99963-0808). Bem como comparecer 

a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos formulados pelas 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63684 Nr: 743-07.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSO, GDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948, RUY 

PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 743-07.2013.811.0023

Código nº 63684

Com fundamento no artigo 147, inciso I, da Lei nº 8.069/1990, declino a 

competência para o processamento do feito ao Juízo da Infância e 

Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista que a requerente e o 

requerido estão residindo naquele município (fls. 56 e 63).

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 5 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37689 Nr: 924-47.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE AVILA LIMA, JOSICLEIA DE 

MORAES, LUZIMAR DE MORAES, FABRICIO DE SOUZA SILVA, JOSIFRAN 

LIMA GOMES, JULIO CESAR FERREIRA, NIVALDO LOPES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA CHEREGATI 

(PROMOTORA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O, BELARMINA DE SOUZA - OAB:2494, DEFENSORIA 

PUBLICA - OAB:, ELIO ALCENO SCHOWANTZ - OAB:10695A, 

Givanildo Gomes - OAB:12635, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT - 11999

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 924-47.2009.811.0023 – código: 37689

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: JUSTIÇA PUBLICA

RÉU(S): JOSICLEIA DE MORAES e outros.

 INTIMANDO: Ré: Josicleia de Moraes Filiação: Luzimar de Moraes, data de 

nascimento: 10/10/1985, brasileiro(a), natural de Pindaré Mirim-MA, , 

Endereço: Rua Santo Ângelo Nº 125, Bairro: São Domingos, Cidade: 

Sorriso-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA(S) DENUNCIADA(S), acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para constituir advogado ou 

declarar sua hipossuficiência, o prazo de 10(dez) dias.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 5 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91582 Nr: 2341-20.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO 

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE 

EVENTOS - CEBRASPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563/MT, KARLA JULIANE BONFIM - 

OAB:24.337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência em favor de GUILHERME 

CARLOS KOTOVICZ, mediante liminar inaudita altera pars, autorizando a 

participar da 4ª Fase do Concurso de ingresso no Cargo Público de 

Delegado de Policia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso que 

realizar-se-á nos próximos dias 21 e 22 de julho de 2017;Fixo multa diária 

de R$5.000,00 (Cinco mil reais), fixando como limite R$50.000,00 

(cinquenta mil reais), em caso de desobediência a presente 

ordem;Citem-se e Intimem-se os Requeridos por Carta Precatória para que 

querendo, apresentem, contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias;Concedo os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

t e m p o  e m  c a s o  d e  i n v e r í d i c a  a  d e c l a r a ç ã o  d e 

hipossuficiência.Intimem-se.Cumpra-se com URGÊNCIA.Peixoto de 

Azevedo, 06 de junho de 2018. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87600 Nr: 4017-37.2017.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:19.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:19.949

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para comparecer a 
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audiência de interrogatório, designada para o dia 11.10.2018 ás 16h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90134 Nr: 1401-55.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS CALEBE 

LTDA - ME, CLEBERSON FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 1401-55.2018.811.0023 (Código: 90134)

Visto.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por FABRICA E 

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS CALEBE LTDA – ME representado por 

CLEBERSON FERREIRA BORGES em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

todos qualificados nos autos.

 Instruiu a petição inicial com os documentos de fls. 88/241.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não obstante as alegações do requerente quanto ao pedido de tutela, 

antes de apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua análise para após a manifestação da parte 

requerida.

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual.

Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos 

fatos contra si articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do 

CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82337 Nr: 414-53.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE DO CARMO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Marcelo Rodrigues Del 

Papa - CRM/MT 8218, Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, para atuar 

como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

25/07/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64695 Nr: 1901-97.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIVAL MARTINS DOS SANTOS - ME, SENIVAL 

MARTINS DOS SANTOS, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BOFI - OAB:30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258/A-MT

 FINALIDADE: intimar a parte autora na pessoa do(a) advogado(a), para no 

prazo de 5(cinco) dias, efetuar o pagamento das custas Judiciais no valor 

de R$ 2.920,90(dois mil novecentos e vinte reais e noventa centavos) e 

taxa judiciária no valor de R$ 2.746,57(dois mil setecentos e quarentra e 

seis reais e cinquenta e sete centavos), cálculo de fls. 2007, na base de 

50% para cada parte (custas pro-rata). Valor total a pagar R$ 

5.667,47(cinco mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos), mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br), sob pena de expedição de certidão 

de dívida ativa, protesto e averbação dos valores junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 90289 Nr: 1508-02.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, do despacho a seguir 

transcrito: Vistos, etc. Nomeio inventariante o Sra. GILVANIA SANTOS 

RODRIGUES, sob compromisso a ser prestado em 05 (cinco) dias.No 

prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou compromisso, 

deverá a inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório (CPC, art. 

620).Deverá ainda a inventariante providenciar o recolhimento do ITCD na 

via administrativa e sua comprovação nos autos, no prazo de 30 

dias.Após a juntada dos documentos faltantes, CITEM-SE as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal (CPC, art. 626), bem como o 

Ministério Público e eventuais interessados, estes últimos por edital com 

prazo de 20 (vinte) dias, manifestando-se sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 dias (CPC, art. 1.002) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados, (CPC, art. 

634), certificando o transcurso do prazo com ou sem manifestação.Uma 

vez efetuado o recolhimento do ITCD na via administrativa, intime-se a 

Fazenda Pública Estadual para manifestar quanto ao recolhimento, 

subentendendo o silêncio como ausência de pendências.Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, art. 628) e digam, em 

15 dias (CPC, art. 637).Após a juntada dos documentos faltantes, citadas 

a Fazenda Federal e eventuais interessados e transcorrido o prazo sem 

impugnação, bem como não havendo impugnação da Fazenda Estadual 

quanto ao ITCD recolhido, manifeste-se o Ministério Público na sequência, 

no mesmo prazo e voltem-me conclusos para a sentença.Caso contrário, 

transcorrido o prazo sem que a requerente providencie a documentação 

necessária, em cumprimento aos limites procedimentais do art. 485, § 1º, 

do CPC, intime-se a parte autora, pessoalmente, para dar andamento no 

feito em 5 dias, sob pena de extinção do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000202-78.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.319,11; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEITO FERNANDES Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Senhor(a): Thais 

Renata Damaso dos Reis Umeno Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogada do autor, para no prazo de lei 

fornecer o endereço atualizado da Requerida, sob pena de extinção do 

feito. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de julho de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23787 Nr: 3114-86.2004.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Saran, Maria Aparecida Saran, Hélio Adriano 

Marostica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:MT.16925-A

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143471 Nr: 5026-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hélvio Gomes de Moraes.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Com todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento 

dos honorários advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a cobrança pelo 

prazo de cinco anos, em razão da gratuidade deferida.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55019 Nr: 544-20.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Cândida Souza Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o executado foi citado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida, acrescidas de juros e multa, ou 

garantir a execução com oferecimento de penhora, e até a presente data 

não foi efetuado o pagamento, não foi oferecido bens a penhora, nem 

mesmo houve manifestação, sendo assim, abro vista dos autos ao 

exequente manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86101 Nr: 3732-16.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cremilda de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimo a advogada da parte requerida para manifestar-se acerca da 

sentença de fls.125 que rejeitou os embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86139 Nr: 3772-95.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Marchiori Stein - 

OAB:6888/MT

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82516 Nr: 4794-28.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Tecidos Querubim Ltda, Valdeci 

Alves Querubim, Cleydimar Costa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Ao excipiente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119412 Nr: 3337-19.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE SATIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82516 Nr: 4794-28.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Tecidos Querubim Ltda, Valdeci 

Alves Querubim, Cleydimar Costa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Diante da inexistência de bens penhoráveis, SUSPENDA-SE o presente 

feito, na forma do art.40 da LEF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 82516 Nr: 4794-28.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Tecidos Querubim Ltda, Valdeci 

Alves Querubim, Cleydimar Costa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62633 Nr: 2973-23.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleidson José Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldorado Comércio de Motos Ltda, Shineray 

Motos - Brasil China Distribuidora de Motos e Peças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio de Moraes Dourado 

Neto - OAB:23.255/PE, Geovani Luiz Munari Lothammer - 

OAB:MT/14554

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada nos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para 

contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88039 Nr: 21-66.2014.811.0013

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ataide Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Luiz Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65260 Nr: 1301-43.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão, Geraldo Claudinei de 

Souza, Barbosa Paixão e Melo LTDA - TAMBORPEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86101 Nr: 3732-16.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cremilda de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico que na presente data intimo a advogada da parte requerida para 

manifestar-se acerca da sentença de fls.125 que rejeitou os embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150819 Nr: 8373-08.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Luiz Lopes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94780 Nr: 5551-51.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100081 Nr: 2115-50.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA MARIA DA SILVA, JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105060 Nr: 4167-19.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUYRACI DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107785 Nr: 5329-49.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Marcondes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 384 de 585



SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108918 Nr: 5765-08.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO VITALINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114686 Nr: 1796-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANZETE APARECIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA IOLANDA MACHADO, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116989 Nr: 2556-94.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Cesar Gomes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 2802-90.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117786 Nr: 2805-45.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geazi de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118893 Nr: 3170-02.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Lopes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128035 Nr: 7207-72.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128407 Nr: 7373-07.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivania Fogaca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128408 Nr: 7374-89.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130680 Nr: 8434-97.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL CHAPINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133521 Nr: 702-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO VALTRUDE SUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133637 Nr: 749-05.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA EUGENIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134929 Nr: 1398-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMBERG FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137070 Nr: 2426-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Walison de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137167 Nr: 2474-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideval Martinez Toro, Wilson Martinez Toro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138499 Nr: 3070-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON CANDIDO JOSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138933 Nr: 3215-69.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arildo Fonseca Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139129 Nr: 3299-70.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Leite de Souza, Ana Claudia de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 3878-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luana Mendes Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140744 Nr: 3982-10.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Moraes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143070 Nr: 4882-90.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cardoso de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143072 Nr: 4883-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA D EFREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143086 Nr: 4890-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA GOMES, MARIA APARECIDA PIMENTA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143336 Nr: 4971-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Pereira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143634 Nr: 5082-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Karolyne Santiago Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143885 Nr: 5208-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josemar Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João Soito - 

OAB:OAB/MT 114.089, Henrique A.F. Mota - OAB:OAB/RJ113.815

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144486 Nr: 5478-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Consuelo Lourença Aiardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736/O

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144745 Nr: 5588-73.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza de Souza Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144926 Nr: 5670-07.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva dos Passos Abrantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144939 Nr: 5674-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144945 Nr: 5677-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alexandre da Costa Matoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 
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partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145129 Nr: 5733-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jessé Paixão Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT 19.142/O, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145140 Nr: 5741-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ester Francisca Silva Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145153 Nr: 5749-83.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145159 Nr: 5753-23.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145162 Nr: 5756-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Castro Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145361 Nr: 5859-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAGLÊ DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145367 Nr: 5862-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Pedro da Silva Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145378 Nr: 5865-89.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145504 Nr: 5920-40.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRONILDA ROSA MACIEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145511 Nr: 5927-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leiliane Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145614 Nr: 5960-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldeci Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145926 Nr: 6097-04.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Maria Cândido Leopoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146017 Nr: 6151-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA SALA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146019 Nr: 6153-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146085 Nr: 6191-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147508 Nr: 6823-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina de Aparecida Furquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147610 Nr: 6861-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João de Paula Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147798 Nr: 6947-58.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DONIZETE ATAIDE DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148128 Nr: 7078-33.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148629 Nr: 7239-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148676 Nr: 7259-34.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denis Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148699 Nr: 7268-93.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON POQUIVIQUI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148863 Nr: 7414-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Carvalho Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148950 Nr: 7420-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARDOSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149137 Nr: 7493-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Bonvicinio de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149149 Nr: 7495-83.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 8388-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Cazeli Bezerra, ROSIMEIRE CAZELI 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:OAB/MT 8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151065 Nr: 8474-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jackson Pereira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149761 Nr: 7783-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DOS SANTOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149031 Nr: 7441-20.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira Brito Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149981 Nr: 7926-20.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Celso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151507 Nr: 8656-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GENESIO NICOLINO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152246 Nr: 9004-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ANDRADE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150643 Nr: 8301-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aneli Moreira Dias Voznhak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB: MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150646 Nr: 8304-73.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Avelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150594 Nr: 8277-90.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150599 Nr: 8278-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ângela Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150617 Nr: 8286-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150751 Nr: 8352-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BIANCA MARIA CRISOSTOMO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:OAB/MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150855 Nr: 8391-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES RODRIGUES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153832 Nr: 9819-46.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CLEMENCIA DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151331 Nr: 8592-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO GONÇALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeventino Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151341 Nr: 8601-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151727 Nr: 8766-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Nunes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151729 Nr: 8768-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151801 Nr: 8785-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso de Miranda - 

OAB:MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151831 Nr: 8808-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Reginaldo Baião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153741 Nr: 9762-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valdery Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152892 Nr: 9363-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152971 Nr: 9410-70.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNCIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153078 Nr: 9452-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NEPOMUCENO DE BRITO, Rosineia da Silva Brito 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153733 Nr: 9750-14.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153734 Nr: 9751-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA GOMES MIQUILINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153622 Nr: 9696-48.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Germano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154674 Nr: 10217-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZILDA ROQUE DA SILVA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIDE ROQUE DA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154310 Nr: 10065-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154765 Nr: 10273-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALAIDE FEITOSA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154023 Nr: 9918-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORLANDINA MARQUES DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154158 Nr: 9986-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALICE SCHIMITD DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154375 Nr: 10108-76.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELY PARA SILVA, DELMA SURUBI PARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160022 Nr: 457-83.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercimar Pereira de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160312 Nr: 592-95.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEZIA DE FATIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154500 Nr: 10171-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 154484 Nr: 10164-12.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAURALICE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154488 Nr: 10168-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155193 Nr: 10447-35.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156923 Nr: 11269-24.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO GONÇALVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157449 Nr: 11593-14.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158198 Nr: 11920-56.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Gonçalves Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158252 Nr: 11952-61.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anorina da Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159601 Nr: 232-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DO NASCIMENTO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160606 Nr: 717-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Laurentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160686 Nr: 771-29.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, abro vistas as 

partes para manifestarem acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105060 Nr: 4167-19.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUYRACI DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151727 Nr: 8766-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Nunes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100081 Nr: 2115-50.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA MARIA DA SILVA, JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151729 Nr: 8768-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151831 Nr: 8808-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Reginaldo Baião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154158 Nr: 9986-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALICE SCHIMITD DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154310 Nr: 10065-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154500 Nr: 10171-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 3878-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luana Mendes Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143885 Nr: 5208-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josemar Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João Soito - 

OAB:OAB/MT 114.089, Henrique A.F. Mota - OAB:OAB/RJ113.815

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144486 Nr: 5478-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Consuelo Lourença Aiardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736/O

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 
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requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145129 Nr: 5733-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jessé Paixão Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT 19.142/O, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145140 Nr: 5741-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ester Francisca Silva Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145511 Nr: 5927-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leiliane Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150617 Nr: 8286-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150643 Nr: 8301-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aneli Moreira Dias Voznhak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB: MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150751 Nr: 8352-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BIANCA MARIA CRISOSTOMO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:OAB/MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 8388-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Cazeli Bezerra, ROSIMEIRE CAZELI 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:OAB/MT 8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151065 Nr: 8474-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jackson Pereira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158173 Nr: 11903-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARÇAL ME, Maria Luzia Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94480 Nr: 5337-60.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario de Fátimo de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento de fls. 108/109, nos termos 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49846 Nr: 53-04.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísia Ferreira Franco, JOÃO LUIZ FERREIRA 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63868 Nr: 4207-40.2011.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Martinez Toro - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A, Domani Distribuidora de 

Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846/A, Rodrigo Leite de Barros Zanin - 

OAB:164.798/SP

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118251 Nr: 2966-55.2016.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Horto e Horto LTDA, LUIZ CASSORLA, Rodrigo Musa da 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Faria da Costa, Lourival Souza Silva 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134233 Nr: 1019-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

- OAB:21494/O

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

65/74 (ref. 75), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos 

autos à parte ré, a fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142558 Nr: 4665-47.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEICAO MAXIMIANA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 56/59 (ref. 37). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154515 Nr: 10177-11.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 96 (ref. 38), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146088 Nr: 6193-19.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DOS ANJOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 47/50 (ref. 25). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143341 Nr: 4972-98.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 50/53 (ref. 33). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145920 Nr: 6094-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILTON DE SALES BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 
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- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 62/65 (ref. 28). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147355 Nr: 6736-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 57/60 (ref. 31). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144948 Nr: 5678-81.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOURO CIRILO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 56/59 (ref. 30). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145924 Nr: 6095-34.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEY BAZAN COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 60/63 (ref. 25). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145503 Nr: 5919-55.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 53/56 (ref. 26). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146030 Nr: 6162-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailde Clemente da Rocha Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 59/62 (ref. 25). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145676 Nr: 5981-95.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS, Ana Claudia Paula de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 69/72 (ref. 26). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126315 Nr: 6402-22.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHRN, APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 78/82 (ref. 53). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135850 Nr: 1873-23.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iromar Freitas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 55/58 (ref. 36). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133636 Nr: 748-20.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 70/74 (ref. 45). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137292 Nr: 2531-47.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Bongeovane

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 51/54 (ref. 32). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128619 Nr: 7492-65.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 90/93 (ref. 59). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133522 Nr: 703-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 55/58 (ref. 31). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118143 Nr: 2908-52.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 89/92 (ref. 37). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145364 Nr: 5861-52.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONICE ISIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 51/54 (ref. 29). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143043 Nr: 4880-23.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 59/63 (ref. 34). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145502 Nr: 5918-70.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Francisca da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 40/43 (ref. 27). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143343 Nr: 4974-68.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 63/66 (ref. 34). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145539 Nr: 5931-69.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CORDEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 75/79 (ref. 28). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140415 Nr: 3891-17.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUEU GONCALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 63/67 (ref. 39). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134103 Nr: 926-66.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DIVINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 61/64 (ref. 42). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138962 Nr: 3235-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSD, TÃNIA XAVIER SOARES , Josiel Paula Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital de Clinicas e Maternidade São Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 153/162 (ref. 

68) foram apresentados tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos 

autos à parte autora, para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59978 Nr: 322-18.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Garcia Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, Foram confeccionadas RPV's. Assim, 

com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90552 Nr: 2237-97.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdJA, ADdS, MGDdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWGdC, MDdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' fls. 

73. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85668 Nr: 3281-88.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Medeiros da Silva, Luzia de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Fundação Medico Assitencial do Trabalhador Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Manetti Senhorinho 

- OAB:OAB/MT22.132-A, Fabiano Rezende - OAB:11847-B, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93883 Nr: 4877-73.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, Foram confecionadas RPV's. Assim, 

com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 989-04.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foram expedidas RPVS's. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista as partes para 

manifestação, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001057-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPEL- Cooperativa de Mineração dos garimperos de Pontes e Lacerda 

(RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001057-87.2018.8.11.0013. AUTOR: 

SILVIO JOSE RIBEIRO RÉU: COMPEL- COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS 

GARIMPEROS DE PONTES E LACERDA Vistos. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, nos termos 

do artigo 98, “caput”, do NCPC. Para o deferimento da tutela provisória de 

natureza antecipada é necessário a exposição do direito que se pretende, 

além do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O 

requisito da probabilidade do direito alegado inexiste. Não vislumbro o 

cumprimento de um dos requisitos necessários e essencial à concessão 

da tutela provisória antecipada. Vale frisar também que incumbe à parte 

autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que entender 

pertinentes, fornecendo subsídios à formação da convicção deste juízo. 

Assim, considerando que a parte autora não demonstrou a presença dos 

requisitos necessários ao deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência. Ademais, antes de prosseguir 

na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 18 de setembro de 

2018, às 17h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 
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INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a), para 

ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 26 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001134-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE INACIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001134-96.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ELOIDE INACIO DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELOIDE INÁCIO DE LIMA contra ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S-A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Emerge da peça vestibular que o requerente recebeu uma carta 

informando que deve pagar uma fatura no valor de R$ 10.718,08 (dez mil 

setecentos e dezoito reais e oito centavos) referente a uma diferença dos 

últimos 36 meses que foram faturados a menor em virtude de um defeito 

no relógio. Em razão disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, 

visando o impedimento da suspensão dos serviços de energia, bem como 

para que a requerida se abstenha de realizar ligações ao requerente o 

ameaçando sobre a suspensão e corte da energia, caso não realize o 

pagamento da fatura. Por fim, requereu a inversão do ônus da prova, bem 

como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais, além 

dos ônus de sucumbência. Carreou aos autos os documentos de fls. 

23/35. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário. Fundamento 

e decido. Do disposto no art. 294 do Novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado 

útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso 

haja um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica 

do pedido consubstancia em dois preceitos no fato da possível declaração 

de inexistência de débito e a indevida suspensão dos serviços de energia 

na residência do autor. Portanto, o perigo de dano evidencia-se pelo fato 

de que a suspensão e o corte da energia podem prejuízos irreparáveis. A 

energia elétrica é serviço essencial, pois é imprescindível à satisfação nas 

necessidades inadiáveis do ser humano Presente, pois, o perigo de dano. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela antecipada neste tocante, pois fosse à tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. A 

probabilidade do direito está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido corte e suspensão da 

energia, e o perigo de dano, vez que a citada suspensão pode causar 

prejuízos à parte autora. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência regular do débito bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que 

minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante. Desta forma, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

determinar que o requerido não suspenda os serviços de energia na 

residência do autor (Eloide Inácio de Lima) com unidade consumidora de nº 

6/763832-3, bem como para que se abstenha de realizar ligações que 

trate sobre a suspensão da energia em decorrência do não pagamento da 

fatura de R$ 10.718,08 (dez mil reais setecentos e dezoito reais e oito 

centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos 

do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. Desde já, INVERTO o 

ônus da prova em desfavor do requerido, com suporte no art. 6º, VIII, do 

CDC. De outro vértice, antes de prosseguir na atividade deste Juízo, 

deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no 

sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de 

controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como 

mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução 

dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste 

sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, 

primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, 

tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de 

Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam 

remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para 

que seja realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde 

já, designada para o dia 20 de setembro de 2018, às 17h00min. Na 

hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para 

tanto, CITE-SE e INTIME-SE pessoalmente a parte requerida da presente 

decisão, por meio de carta guarnecida com aviso de recebimento (súmula 

410 do STJ), bem como para que compareça à sessão de 

mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 

mediação, caso as partes não se componham amigavelmente. Ofertada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 26 de junho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000565-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JONAS MONTEIRO DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000565-95.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA 

REQUERIDO: HUGO JONAS MONTEIRO DA FONSECA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

"e" TUTELA DA EVIDÊNCIA ajuizada por R. C. C. M. F, devidamente 

representada por sua genitora e coautora MARIA APARECIDA 

CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA contra HUGO JONAS MONTEIRO DA 

FONSECA. Extrai-se da inicial que a coautora é genitora e detém a guarda 

de sua filha, a menor R. C. C. M. F. Diante disso, informa que o réu não tem 

contribuído para o sustento de sua prole, necessitando, portanto, que 

sejam fixados alimentos provisórios. Além disso, propugna pela 

concessão da tutela de evidência, a fim de que seja decretado o divórcio 

entre a coautora e o réu. Ao final do exposto, requer a gratuidade da 

justiça, julgando-se procedentes os pedidos inaugurais, a fim de que 

sejam fixados os alimentos definitivos em favor da autora R. C. C. M. F., 

sem prejuízo de ser partilhados bens oriundos da relação conjugal e 

regularizado o direito de visitas do réu. Juntaram documentos (fls. 24/62). 
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A decisão registrado sob id. 13194102 determinou a emenda da petição 

inicial, sendo o chamado judicial atendido, consoante se verifica da petição 

juntada nos autos (id. 13321346. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. RECEBO a petição de id. 13321346 como 

emenda da inicial. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada 

da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça às autoras, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, 

nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do dispositivo contido no art. 189, II, do Código de 

Processo Civil. Ademais, ARBITRO os alimentos provisórios em 30,00% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, nos termos do art. 4º da Lei n. 

5.478/68, a serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir da citação, uma vez que não há informações nos autos que 

permitam concluir que o réu, genitor da autora, possua capacidade 

econômica suficiente para contribuir com valores superiores à proporção 

do salário mínimo ora arbitrada. INTIME-SE. Por outro lado, a coautora 

veicula pretensão para que seja decretado o divórcio com o réu, 

fundamentando seu pedido no instituto da tutela da evidência, nos termos 

do art. 311, inciso II, do NCPC. Pois bem, passo à análise da questão 

jurídica “sub judice”. Impende salientar que a tutela da evidência, como 

espécie de tutela antecipada diferentemente da tutela de urgência, 

recebeu um capítulo próprio no NCPC, contendo um único artigo, o que 

difere do diploma processual anterior. Nesta toada, é sabido que a tutela 

da evidência não depende da demonstração de perigo da demora na 

prestação da tutela jurisdicional para ser concedida. No entanto, é 

requisito indispensável que as alegações de fato sejam comprovadas por 

meio de prova documental e, além disso, desde que exista tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos – sem a necessidade de trânsito em 

julgado (Enunciado 31/ENFAM) – ou súmula vinculante tratando sobre a 

matéria. Perceba-se que o legislador preocupou-se com a necessidade de 

exigir a demonstração tanto do aspecto fático, por meio da exigência de 

prova documental para comprovação dos fatos alegados, quanto do 

aspecto jurídico, ao exigir que a parte demonstre a existência de “tese 

jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante”. Ocorre que, a despeito de ser demonstrada pela coautora a 

existência de prova documental, não há qualquer referência a eventual 

existência de súmula vinculante ou, até mesmo, tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos, o que implica no indeferimento da tutela 

da evidência. É importante frisar que não se confunde a natureza da 

matéria debatida, ou seja, o direito potestativo da parte com a 

comprovação dos requisitos exigidos pela lei processual civil para 

alcançar o fim almejado pela postulante. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela da evidência. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 31 de agosto de 

2018, às 16h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos autos e, na 

sequência, à conclusão. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. DETERMINO que a secretaria 

promova a inclusão da menor R. C. C. M. F, devidamente representada por 

sua genitora, MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA, no 

polo ativo da demanda. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, 

na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Após, VISTA 

ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 12 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA MACHADO MARQUES (RÉU)

K. M. R. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000662-95.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AGEU RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: NORMA MACHADO MARQUES, 

KENIA MARQUES RODRIGUES Vistos. AGEU RODRIGUES DOS SANTOS, 

nos autos qualificados, ajuizou AÇÃO REVISIONAL C.C. EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS contra KÊNIA MARQUES RODRIGUES “e” K. J. M. R, 

representado por NORMA MACHADO MARQUES. Narra o autor, em 

síntese, que, após o término da relação conjugal com a genitora dos réus, 

firmou acordo em relação à prestação alimentícia, obrigando-se a efetuar 

o pagamento de R$ 607,20 (seiscentos e sete reais e vinte centavos) aos 

menores, equivalente a 69% (sessenta e nove por cento) do salário 

mínimo. Prossegue afirmando que a menor Kênia Marques Rodrigues 

atualmente convive em regime de união estável com Edinaldo Barbosa 

Gomes e possui um filho. Enfatiza o fato de ter sofrido modificação em 

suas condições financeiras, o que implica na impossibilidade de 

permanecer honrando com o regular pagamento da prestação alimentícia 

ao menor K. J. M. R e, em razão disso, entende ser necessário reduzir o 

valor anteriormente fixado. Diante disso, propugna pela concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada para o fim de fixar, 

provisoriamente, a verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo devido ao filho K. J. M. R, exonerando-o da obrigação em relação a 

sua filha, Kênia Marques Rodrigues. Juntou documentos (fls. 9/55). 

Determinada a emenda da petição inicial, o autor atendeu o chamado 

judicial, requerendo a inclusão no polo passivo do menor K. J. M. R e a 

exclusão de Norma Machado Marques, devendo, contudo, esta figurar 

apenas na qualidade de representante legal do menor. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório, fundamento e decido. De proêmio, RECEBO a 

petição de id. 13319035 como emenda da inicial. PROMOVAM-SE as 

alterações necessárias, INCLUINDO-SE o menor K. J. M. R no polo 

passivo, o qual será representado por sua genitora. Na oportunidade, 

EXCLUA-SE do polo passivo, a ré Norma Machado Marques. Pois bem. 

Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada 

é necessária à presença dos requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, invariavelmente, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano. Na hipótese dos autos, o autor juntou a cópia da escritura 

pública de declaração de união estável, demonstrando que a sua filha, 

Kênia Marques Rodrigues, convive com Edinaldo Barbosa Gomes (fls. 

24/25), o que se denota a probabilidade do direito alegado. Logo, o perigo 

da demora é nítido, na medida em que a ausência de pagamento das 

prestações alimentares fixadas em favor da citada adolescente, ao menos 

potencialmente, poderá implicar até mesmo na prisão civil do autor, “ex vi” 

do art. 5º, inciso LXVII, da CRFB. Nesta toada, a tutela provisória de 

urgência requerida na inicial deve ser concedida para o fim de exonerá-lo 

da obrigação alimentar estabelecida em favor de sua filha. Por outro lado, 

quanto à pretensão revisional, impende por em relevo que, para a 

alteração da verba alimentícia anteriormente fixada, torna-se 

imprescindível que seja comprovada a modificação da capacidade 

financeira do alimentante, uma vez que deve ser observado o binômio 

necessidade e capacidade, caso contrário não há que se falar em 

alteração dos alimentos. O quadro fático ora apresentado não preenche 

os requisitos ensejadores para concessão do pleito. Isto porque, o autor, 

ao menos nesta etapa procedimental, deixou de juntar aos autos 

elementos mínimos que possam evidenciar a modificação de sua 

capacidade econômica, o que implica no indeferimento da tutela provisória 

de urgência. Com efeito, os elementos probatórios existentes nos autos 

não comprovam que o autor encontra-se impossibilitado de pagar a 

prestação alimentar no patamar anteriormente fixado, na medida em que o 

fundamento invocado, ou seja, o (s) empréstimo (s) contraído (s) não é 
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capaz de, por si só, alterar as condições econômicas até então 

existentes. Sobre o tema, é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO 

POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE 

FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FATO INSUFICIENTE. 

PRESTAÇÃO EM PATAMAR MÓDICO E INSUFICIENTE PARA AS REAIS 

NECESSIDADES E CONDIÇÃO DE SAÚDE DO ALIMENTANDO. FILHO 

MENOR. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do 

alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o 

binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1.694, §1º 

do CC. 2. A contratação de empréstimos voluntário não enseja, por si só, 

no direito de revisão dos alimentos, sob o pálio da alteração das 

condições financeiras do alimentante. (...) (TJDF 20160110671318. 

Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, Data do Julgamento: 03/05/2017, 4ª 

Turma Cível, Data de Publicação: 16/05/2017. Pág.: 390/408). Isto posto, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada para o fim de exonerar o autor da obrigação alimentar 

fixada em favor de Kênia Marques Rodrigues. PROCESSEM-SE os autos 

em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 30 de agosto de 

2018, às 16h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, após, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 3 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144214 Nr: 5345-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edson Alves de Souza, Aparecido 

Mariano dos Reis, Vanderlei Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, ANTECIPO a solenidade para o dia 11 de julho de 2018, 

às 13h00min.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e Advogado Constituído.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53734 Nr: 4775-27.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Chaves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 I. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão punitiva Estatal para 

absolver o denunciado Marcos Chaves do Nascimento do delito imputado, 

com fulcro no art. 386, VII, do CPP. II. Sem custas processuais (CPP, art. 

804).III. Publique-se. Intimem-se.IV. Transitada em julgado, proceda-se com 

as anotações e comunicações devidas, arquivando-se o presente com as 

cautelas de estilo.V. Cumpra-se expedindo o necessário.Angela Maria 

Janczeski GoesJuiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 65413 Nr: 1453-91.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduilson Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia, para condenar EDUILSON DOS SANTOS SOUZA, brasileiro, 

convivente, mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1299981-4 

SSP/MT, nascido aos 13/12/1980, natural de Rosário Oeste/MT, filho de 

Narli Medrado de Souza e Sebastiana dos Santos Souza, residente e 

domiciliado na Av. Peri Verdum, nº 621, bairro São Cristovão, nesta 

Comarca, como incurso no tipo previsto no artigo 14, caput, da Lei 

10.826/2003.A pena prevista no artigo 14, da Lei 10/826/2003, é de 

reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa. (...) fixo a pena-base no 

mínimo legal, qual seja, 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, e 10 (dez) dias 

multa, fixando o dia-multa no valor mínimo legal, consideradas as 

condições econômicas do sentenciado.Na segunda fase, incide a 

circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do CP 

(confissão). Contudo, deixo de aplica-la, uma vez que a pena encontra-se 

em seu patamar mínimo.Na terceira etapa, à míngua de causas de 

diminuição ou de aumento, fixo a pena, definitivamente, em 2 (dois) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido 

monetariamente.Assim, em conformidade com o artigo 33, §2º, “c”, do 

Código Penal, já que o quantum da pena não autoriza a adoção de regime 

mais gravoso, consoante disposto no artigo 36 do Código Penal, fixo como 

regime inicial de cumprimento de pena, o ABERTO.Tendo em conta o que 

dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que réu preenche os 

requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual 

substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Assim 

sendo, observado o disposto pelo art. 44, § 2°, 1ª parte, e na forma do art. 

45, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

aplicada por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo 

da execução, por se mostrar medida adequada à situação 

evidenciada.Concedo ao réu o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 154808 Nr: 10291-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O
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 DISPOSITIVOPor todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para, CONDENAR o acusado ALISON ALEX SILVA SANTOS, 

vulgo ‘’Neguinho’’, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido aos 05 

de fevereiro de 1999, natural de Pontes e Lacerda/MT, portador do RG n° 

29513189 e CPF n° 061.698.191-01, filho de Maria Aparecida Leite da Silva 

e Alex Pereira dos Santos, residente e domiciliado à Rua Buriti, n° 131, 

Bairro Morada da Serra, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, como 

incurso nas sanções previstas no artigo 155, §1°, §4º, incisos I e IV, do 

Código Penal e artigo 244-B e artigo 242 ambos da Lei Federal n° 

10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172782 Nr: 5942-64.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Rogério Marquezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 Vistos.

DESIGNO o dia 22 de agosto de 2018, às 15h30min, para realização de 

audiência para a oitiva da testemunha JOÃO CAVOUR CHRISPIM NETO 

(Escrivão Policial). Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados da 

presente carta precatória e a data agendada para o ato.

Requisite-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 84-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 22. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, com 

fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciar EDIO 

HERMENEGILDO DE SOUZA, já qualificado nos autos, por infração ao 

artigo 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal, bem como pelo delito 

descrito no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 

do Código Penal, sob a égide da Lei nº 8.072/90.23.Intimem-se o Ministério 

Público, a Defesa Técnica e pessoalmente o acusado.24.No ato da 

intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao acusado se 

deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor art. 1.421 e ser 

parágrafo único da CNGCGJ/MT.Publique-se, registre-se e 

intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162299 Nr: 1459-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20748/O

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando a necessidade de 

realização desta audiência, a ausência justificada do Defensor Público que 

está atuando em Vila Bela, bem para que seja assegurada a garantia aos 

Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, nomeio o d. causídico dr. 

Hilman Moura Vargas como advogado dativo para acompanhar o presente 

ato. II. Diante da nomeação, fixo o valor de R$ 896,51 (1 URH), conforme 

tabela IV item 1.1 resolução n.º 096/2007 – OAB/MT, devendo ser 

custeado pelo denunciado. III. A Gestora deverá lavrar a competente 

certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4. IV. Devolva-se a 

missiva, devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, bem 

como consignando nossas homenagens. V. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 156931 Nr: 11273-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilson Beltrão, Heleno Teles dos Santos, João 

Luciano de Oliveira, Reinaldo Neves Nascimento, Ronaldo Cândido de 

Andrade, Valter de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522/B, Marcelo Geraldo Coutinho Horn - 

OAB:5.702-A

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, bem como 

consignando nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 139507 Nr: 3479-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Gomes Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Geraldo Coutinho 

Horn - OAB:5.702-A

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, bem como 

consignando nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 165152 Nr: 2757-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Xavier de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Isso posto e considerando o desinteresse no prosseguimento, REVOGO 

as medidas protetivas de urgência outrora deferidas e 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, art. 267, VIII/NCPC, 

arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII c/c CPP, art. 3º -, sem prejuízo de 

concessão de nova medida, caso postulada justificadamente.Após o 

trânsito em julgado, arquive, com o traslado de cópias reprográficas 

necessárias para os autos da ação penal, caso existente.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I.Ciência ao 

Ministério Público e Advogada Constituída.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LAUDEMIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EBERTON LIMEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimações dos (a) Executados (a) para adimplir (em) a obrigação 

estabelecida pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se 

não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por 

cento) ao mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir do presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) 

poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

matérias constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000440-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARRETOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO NUNES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se acerca da certidão do 

meirinho.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77625 Nr: 2292-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISVALDO APARECIDO BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamilla Gomes Bulhões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Aparecido Bulhões 

- OAB:23863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2292-40.2017.811.0014 (Código: 77625)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por DENISVALDO APARECIDO BULHÕES 

em face de KAMILLA GOMES BULHÕES RIBEIRO, ambos devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença conforme 

fl. 58.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes à fl. 58., e via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Poxoréu/MT, 04 de Julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65759 Nr: 1772-85.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, DEFIRO o pedido de fl. 50. Por conseguinte, CITE-SE o 

executado OSCAR PEREIRA DA SILVA por edital, com prazo dilatório de 

trinta (30) dias. Por fim, transcorrido in albis o prazo da citação e 

permanecendo o executado sem se manifestar, desde já, em atendimento 

ao princípio do contraditório, aliado ao fato da suspensão dos trabalhos da 

Defensoria Pública Estadual nesta comarca, NOMEIO a advogada NIVIA 

MARIA LIMA RODRIGUES – OAB/MT Nº 22.248, para funcionar nestes 

autos como curador especial do réu, com fulcro no artigo 72, inciso II, 

segunda figura, do NCPC.INTIME-SE a advogada nomeada para declinar se 

aceita a nomeação.Em havendo aceite, ARBITRO a defensora nomeada o 

valor de 04 URHs a serem pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão de 

sua atuação nos autos, em conformidade com a tabela da 

OAB/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 04 de julho de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60923 Nr: 616-33.2012.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ÉPdS, MCRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECRP, MCRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:5773, Stael Maria da Silva - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 Código: 60923

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C REVISIONAL DE 

ALIMENTOS ajuizada por ÉLIO PEREIRA DOS SANTOS em face de 

EMANUELA CATELLANI RUICCI PEREIRA, devidamente qualificados nos 

autos.

Verifica-se nos autos que, a parte requerente manifestou pela desistência 

da ação, conforme fl. 161, pelo fato de seu filho Matteo Catellani Pereira já 

ter atingido a maioridade civil e penal e Èlio Júnior Pereira irá atingir a 

maioridade em agosto deste ano, conforme se constata da petição de fl. 

20.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

INTIME-SE.

Proceda-se as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 05 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29416 Nr: 221-75.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 
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Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do direito de 

cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por corolário, 

JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso 

V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do NCPC.Transitada em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do que preceitua 

o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 05 de Julho de 2018. Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78457 Nr: 371-12.2018.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva, Oscar Alves da Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Costa Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Sueny Dioz Silva da 

Silveira - OAB:MT-8170

 Certifico que procedo a intimação das partes, requerente e requerido, 

para no prazo legal, apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77021 Nr: 1961-58.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana de Amorim , Juliana de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Eustáquio da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, OTACILIO PERON - OAB:3684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresentarem as propvas que pretedem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77172 Nr: 2063-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que procedo a intimação das partes, requerente e requerido, 

para no prazo legal, apresentarem as contrarrazões aos recursos de 

apelação interpostos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29269 Nr: 69-27.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537

 Código: 29269

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação de execução fiscal, interposta pelo MUNICÍPIO DE 

POXORÉU, em desfavor de NELON ANTÔNIO PAIM.

Em síntese, às fls. 108/109 foi entabulado acordo entre as partes. Com 

efeito, o exequente pugnou pelo prosseguimento do feito em razão do 

executado não ter cumprido com os termos acordados. Em seguida, o 

executado compareceu aos autos informando que não cumpriu com o 

acordo pelo fato da parte exequente não ter-lhe entregue os boletos para 

pagamento (fl. 123/124). Instado a se manifestar, a parte exequente 

rechaçou os argumentos apresentados pelo executado, pugnando pelo 

prosseguimento do feito (fls. 134/138).

Pois bem.

O executado não trouxe aos autos provas do alegado. Ademais, não há 

como convir que o Município tenha deixado de expedir boletos para 

pagamento das prestações, ao passo que para os demais acordantes 

foram expedidos, conforme se vê da documentação de fl. 113/114.

Deste modo, tenho que o executado não cumpriu com os termos do 

acordo e tendo sido a Lei Municipal 1.777/2015 expirado na data de 

16/10/2015 perde ele os efeitos dela. Entretanto, resta reconhecida a 

dívida pelo executado.

Por outro lado, considerando a possibilidade de novo acordo entre as 

partes, DETERMINO A REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, presidida por conciliador devidamente capacitado e cadastrado no 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente, para que compareçam à audiência a 

ser designada.

Na eventualidade de não satisfação das necessidades dos envolvidos por 

meio das técnicas da conciliação ou mediação, retorne os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu – MT, 05 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72926 Nr: 2124-72.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Pereira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Isto posto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

representação interposta em desfavor do representado JOSÉ RODRIGUES 

PEREIRA NETO, nas penas dos artigos 81, inciso II, e 258 do ECA, ambos 

da Lei 8.069/90.É certo que a pena não tem o condão de penalizar, mas 

sim de chamar a atenção de todos aqueles que devem zelar pelo 

cumprimento da lei.Assim, o mais correto é aplicar-se a pena de multa, no 

valor de 03 (três) salários mínimos vigentes, notadamente quando a 

responsável pelo estabelecimento deveria impedir a entrada e 

permanência de menores de idade no estabelecimento comercial, bem 

como o consumo de bebidas alcoólicas por parte destes.A multa será 

destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

nos termos do artigo 214 do ECA. Sem custas. Cientifique-se o Ministério 

Público e intime-se a defesa.Transitado em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Poxoréu/MT, 05 de julho de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 425 Nr: 55-73.1993.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliano Mochon Brunner - 

OAB:2.610-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 425

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação de execução fiscal interposta pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS em desfavor de ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Em síntese, pugna a parte exequente pela averbação da penhora da 

matrícula do imóvel, independente da avaliação, sob pena de haver 

alienação fraudulenta.

Entretanto, tal pedido não encontra previsão legal, de modo que 

INDEFIRO-O.

Por outro lado, a fim de se evitar alienação fraudulenta, o Código de 

Processo Civil possibilitou ao exequente a averbação premonitória, nos 

termos do artigo 828.

Deste modo, manifestando a parte exequente interesse nesta averbação, 

desde já determino seja expedida a certidão nos termos do artigo 828 do 

CPC, devendo a parte exequente proceder nos termos de seus 

parágrafos.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias.

Por fim, considerando o disposto na petição de fl. 449, DETERMINO seja 

encaminhada cópia da matrícula do imóvel a ser avaliado e penhorado (fls. 

393/395) ao Juízo deprecado e, caso já o tenha sido feito, INTIME-SE a 

parte exequente para apresentar cópia atualizada da matricula do imóvel, 

no prazo de 10 (dez) dias, a qual deverá ser encaminhada aquele Juízo.

Intime-se.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 04 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76792 Nr: 1856-81.2017.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Deste modo, DETERMINO à parte requerente que, em 15 (quinze) dias, 

junte aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido, ou, querendo, 

pague as custas de distribuição, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.Diante desta celeuma, resta prejudicado o pedido de designação de 

audiência de conciliação, por outro lado, tal pleito pode ser feito nos autos 

principais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 04 de julho 

de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65750 Nr: 1763-26.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Poxoréu/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Código 65750

DESPACHO

VISTO,

 Diante da certidão de fl. 54, aguarda-se o julgamento dos embargos de n° 

1856-81.2017.811.0014 (76792), devendo essa secretaria certificar 

acerca do seu cumprimento, bem como efetuar a juntada nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 04 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27624 Nr: 1565-62.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuária de Poxoréo Ltda - 

COOAPOX, Gerson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Código: 27624

DESPACHO

VISTOS,

Ante a manifestação de fls. 212/218, DETERMINO A REMESSA deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação, nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, presidida por conciliador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente, para que compareçam à audiência a 

ser designada.

Na eventualidade de não satisfação das necessidades dos envolvidos por 

meio das técnicas da conciliação ou mediação, retorne os autos 

conclusos para deliberações.

Por fim, DETERMINO, a baixa do feito condizente a Meta 2, bem como, a 

retirada dos adesivos da capa dos autos, eis que trata-se de ação de 

execução a qual não se enquadra na meta.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu – MT, 04 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28815 Nr: 1320-17.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Darc Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 28815

DECISÃO

VISTO,

De início, desentranhe-se a petição de fls. 83/94, distribuindo-a e 

apensando-se a estes autos, eis que os embargos à execução devem ser 

distribuídos por dependência.

 RECEBO os embargos à execução, vez que tempestivos e preenchem os 

requisitos legais da Lei nº 6.830/80.

Consigno que no presente caso é dispensável a garantia do juízo, posto 

que a parte executada foi citada por edital e nomeou-se curador especial 

em seu favor. Este é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR 

ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO 

POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 

FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO 

PROVIDO. Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução 

fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado 

por edital, para que se possa garantir o pleno exercício dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, 

evitar nulidades processuais. Para que se proceda à citação por edital, é 
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necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do 

devedor, a incluir, por exemplo, o envio de pedidos de informação a 

órgãos públicos. (Ap 120759/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) (grifo nosso).

Em consequência, SUSPENDO o curso da execução em apenso, devendo 

a embargada ser intimada para impugnar os embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme dicção do artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 04 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76963 Nr: 1928-68.2017.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rezende Beltrame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76963

SENTENÇA

VISTO,

RONALDO REZENDE BELTRAME, representado por seu curador especial, 

opôs embargos à execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL.

O embargante informa que os embargos são realizados por negativa geral 

e requer a improcedência da execução fiscal.

O embargado, intimado, impugnou, requerendo a improcedência da 

execução fiscal, eis que não foram refutados nenhum argumento 

apresentado na execução.

É o relatório.

 DECIDO.

A matéria é exclusivamente de direito e prescinde de dilação probatória, 

razão pela qual julgo o feito antecipadamente.

O embargante informou que os embargos foram realizados por negativa 

geral, requerendo a improcedência da execução fiscal.

Entretanto, seu pedido não merece prosperar, eis que a tramitação da 

execução não contém nenhum vício processual que a macule.

Quanto ao título executado – Certidão de Dívida Ativa nº 20151197 – 

observo que foi regularmente constituída, a parte devedora é legítima, 

inexiste excesso de execução, não tendo operado nenhuma causa de 

prescrição, razão pela qual reconheço a sua validade.

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução fiscal 

opostos por RONALDO REZENDE BELTRAME contra a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I do NCPC.

Sem custas processuais.

Certifique esta sentença nos autos da execução fiscal código 67125.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 04 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71161 Nr: 1125-22.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Carvalho da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

pública incondicionada e CONDENO o réu OLAIR CARVALHO DA 

CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime 

insculpido no artigo 155, § 4°, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do 

Código Penal.Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado OLAIR 

CARVALHO DA CONCEIÇÃO em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62142 Nr: 427-21.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice de Sousa Santos, Nely Souza dos Anjos, Brasilina 

de Sousa Santos Mollard, Juliana de Souza Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda, Elton Gonçalves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luis Pedroso 

Marques de Oliveira - OAB:7666/MT

 VISTO,

Diante do litisconsórcio ativo necessário, isto é, matéria de ordem pública, 

DEFIRO a inclusão de MARIA DE SOUZA SANTOS NEVES no polo ativo da 

ação, devendo, por conseguinte, ser retificada a capa dos autos.

No mais, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, a regularidade da citação da 

denunciada à lide.

Sem prejuízo INTIME-SE a parte requerente para, em cinco (05) dias, 

declinar o endereço atualizado do requerido ELTON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, conforme determinado às fls. 155, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência, eis que o feito 

encontra-se incluso na Meta 2/CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29914 Nr: 718-89.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdRCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdMB, PCMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iracildo Pereira de Carvalho 

- OAB:7681/MT

 VISTO,

 Chamo o feito à ordem.

Cuida-se de ação indenizatória movida por MAURA DE RAVENA CURSINO 

DA SILVA em face de PAULO CESAR DE MEIO BACAS e PAULO CÉSAR 

MELO BRAVO, todos qualificados nos autos.

Denota-se dos autos que as partes formalizaram acordo, o qual foi 

regularmente homologado e, após, deu ensejo ao pedido de cumprimento 

de sentença, recebido às fls. 277.

Todavia, em flagrante equívoco, expediu-se carta precatória para 

intimação pessoal dos executados a fim de cumprirem a obrigação, em 

que pese tenham advogado constituído nos autos, o qual, aliás, foi 

intimado do recebimento da execução judicial via DJE, consoante atestam 

as certidões do Sistema Apolo datadas de 24.05 e 25.05.2016.

Ocorre que diante do errôneo impulsionar do feito sucederam vários 

equívocos, porquanto foram engendradas diligências com vistas a 

localizar o atual paradeiro dos devedores a fim de intimá-los, em que pese 

esses já encontram-se regularmente intimados do cumprimento de 

sentença por meio de seu advogado.

Assim, visando restabelecer a marcha processual, DETERMINO: (a) que a 

secretaria certifique o decurso do prazo para o adimplemento da dívida, 

nos termos da decisão de fls. 277, haja vista a intimação dos executados 

por meio de seu advogado; (b) após, seja intimada a parte exequente, 

para, em cinco (05) dias, promover o impulso necessário, requerendo o 

que entender de direito e apresentando cálculo atualizado da dívida, sob 

pena de extinção e arquivamento; (c) seja procedida à conversão do tipo 

de procedimento, com a consequente retificação da capa dos autos; (d) 

seja retirada a marcação da Meta 2/CNJ, porquanto o feito já encontra-se 

sentenciado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72549 Nr: 1903-89.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Severino da Silva, Julia José Ribeiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 VISTO,

 Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por IVAN SEVERINO 

DA SILVA e JULIA JOSÉ RIBEIRO SILVA em face de NIVALDO SOUZA 

BRITO, todos regularmente qualificados nos autos.

Contestada a ação não foram arguidas preliminares ou prejudiciais de 

mérito (fls. 31/40).

Destarte, estando o processo em ordem e não havendo questões 

preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, DOU POR 

SANEADO o feito, passando, então, à apreciação dos pedidos de 

produção de provas.

E, de logo, DEFIRO a produção de prova testemunhal, bem como a colheita 

do depoimento pessoal das partes, na forma postulada pela integralidade 

dos litigantes, motivo pelo qual DESIGNO Audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 14h00min (MT).

DEFIRO, também, a juntada de novos documentos aos autos até a data da 

realização da audiência de instrução, a fim de oportunizar o contraditório e 

ampla defesa, quer seja na oralidade, quer seja na fase de alegações 

finais.

INTIMEM-SE as partes para depositarem nos autos o respectivo rol de 

testemunhas, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, caso ainda não tenham feito (NCPC, art. 357, § 4º).

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados das 

partes para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que 

as tragam no dia e hora designada, independente de prévia intimação.

INTIMEM-SE as partes a comparecerem ao ato, por intermédio de seus 

advogados constituídos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65787 Nr: 1795-31.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Coité Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Cesar Mamus - 

OAB:11555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinol de Oliveira 

Lima - OAB:/MT 3127-A

 VISTO,

O feito encontra-se saneado (fls. 137) e intimadas as partes para 

especificarem provas, essas manifestaram às fls. 138/139.

Pois bem.

Inicialmente, DEFIRO a produção de prova testemunhal postulada pela 

requerente (fls. 138/138v), motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 15h00min 

(MT).

Por outro lado, INDEFIRO a produção de prova pretendida pela requerida, 

porquanto sequer justificou qual tipo de perícia pretende produzir e, quiçá, 

a finalidade específica de tal desiderato.

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados da parte 

autora para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que 

as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia intimação.

Por pertinente, registra-se que não há falar-se em ingerência do juízo para 

a intimação da testemunha Leonildo (gerente da agência da requerida), 

uma vez que tal diligência incumbe à parte pleiteante, de modo que a 

ausência da referida testemunha na solenidade aprazada, se não 

comprovada sua regular intimação pela demandante, será fulminada pela 

preclusão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28902 Nr: 1407-70.2010.811.0014

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJPA, JDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Juscilene Vieira de Souza - OAB:7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:MT 13.604-A, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371/MT

 De fato, as provas até então produzidas nos autos nada corroboram para 

o meu conhecimento, uma vez que se desconhece a regularidade das 

contas apresentadas pelo banco réu no período alhures mencionado.Por 

conseguinte, tenho que a realização de perícia contábil é medida 

necessária, notadamente à luz do que dispõe o artigo 550, § 6º, do novo 

Código de Processo Civil.Esclareço, neste ponto, que a designação de 

audiência de instrução para a oitiva das partes e inquirição de eventuais 

testemunhas, caso ainda seja necessário, mostra-se medida arrazoada 

para após a juntada do laudo pericial.Diante disso, DETERMINO a 

realização de prova pericial nas contas apresentadas pelo réu(...)que 

s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

compromisso.INTIMEM-SE as partes para, arguirem o impedimento do 

perito, se for o caso, indicarem assistentes e formularem quesitos, em 15 

(quinze) dias (NCPC, art. 465, § 1º, inc. I, II e III).Apresentados os quesitos 

pelas partes, INTIME-SE o Sr. Perito para, em cinco (05) dias:a)apresentar 

proposta de honorários (NCPC, art. 465, § 2º, inc. I);b)apresentar 

currículo, com a comprovação de sua especialização (NCPC, art. 465, § 

2º, inc. II);c)apresentar seus contatos profissionais, especialmente 

endereço eletrônico, no qual serão realizadas suas intimações pessoais 

(NCPC, art. 465, § 2º, inc. III).Após, INTIMEM-SE os requerentes para, em 

cinco (05) dias, manifestarem-se acerca da proposta dos honorários 

periciais apresentados, a fim de dar prosseguimento ao feito, 

passando-se à fase do art. 95 do NCPC, bem como para comprovarem 

nos autos a manutenção da condição de hipossuficiência, haja vista que já 

transcorridos cinco (05) anos da data da concessão da benesse da 

gratuidade de justiça, sob pena de revogação dessa.Oportunamente, 

VOLTEM-ME os autos conclusos para análise e decisão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79450 Nr: 824-07.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDACY FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, RECEBO a emenda à exordial.

Prosseguindo, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79060 Nr: 655-20.2018.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francyelen Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça gratuita.II – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novo Código de 

Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do 

NCPC.Havendo desinteresse do réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334).Ainda, INTIME-SE o requerente, por 

intermédio de seu advogado. Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo autor (NCPC, art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76971 Nr: 1934-75.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:-MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 DEFIRO o pedido de suspensão, na forma requerida às fls. 20.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo legal, requerer o que entender de direito, sob pena de devolução 

da missiva ao juízo de origem, independentemente do cumprimento de sua 

finalidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79734 Nr: 964-41.2018.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IdOS, PDdOSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 II – DA GUARDA PROVISÓRIA(....)Deste modo, POSTERGO a análise do 

pedido de guarda provisório até a realização da sessão de 

mediação/conciliação e confecção de estudo psicossocial do caso pela 

equipe multidisciplinar deste juízo, nos termos da faculdade prevista no § 

3º do art. 1.584, do Código Civil.Por conseguinte, PROCEDA-SE ao Estudo 

Social do caso, na residência de ambas as partes, como orientam os arts. 

151 e 167, ambos do ECA, por meio da psicóloga e assistente social 

credenciadas a este juízo, a ser aportado nos autos em até 30 (trinta) 

dias, devendo ser abordado quanto a divisão de atribuições de cada um 

dos genitores para com seus filhos, em caso de guarda compartilhada, e a 

indicação dos períodos de convivências entre eles.II – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO.Por fim, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344).Ciência, por cautela, ao parquet. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78219 Nr: 253-36.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismaelito Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Molina Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça gratuita.II – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79447 Nr: 822-37.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDACY FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, RECEBO a emenda à exordial.

Prosseguindo, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 
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no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75404 Nr: 1227-10.2017.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Messias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Vieira da Silva, vulgo "Eloi"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo.

Após, nos termos da Portaria nº 01/2017, PROMOVAM-SE os atos de 

impulso necessários ao regular processamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79096 Nr: 669-04.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Vieira da Silva, Ivanilde Vieira de Oliveira, Rose 

Meire Vieira da Silva Bezerra, MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO, 

José Messias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldino Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, porque preenchidos os pressupostos 

autorizadores do art. 300, do NCPC, aliado ao poder geral de cautela, 

DEFIRO a tutela de urgência vindicada e, por conseguinte, DETERMINO a 

anotação da existência da presente ação junto à matrícula nº 10.064, do 

Cartório de Registro de Imóveis desta comarca de Poxoréu/MT.Por 

consectário lógico, EXPEÇA-SE o mandado respectivo.II – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela parte demandante não surte efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79633 Nr: 905-53.2018.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa Marcia Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretora da 12ª Ciretran - Detran MT - Unidade 

de Poxoréu, Srª Lucimara Xavier Alves, Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, Sr Thiago França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada, ordenando 

que a Diretora da 12ª CIRETRAN de Poxoréu/MT se abstenha de 

condicionar o licenciamento do veículo referenciado ao pagamento de 

multas, cuja competência para anulação ou suspensão caiba ao 

DETRAN/MT, excetuando-se, pois, aquelas impostas pela Polícia 

Rodoviária Federal ou DNIT, possibilitando assim que a impetrante possa 

licenciar o seu automóvel, com as características descritas na inicial e 

documento acostado aos autos, sem que para tanto tenha que cumprir a 

mencionada exigência de pagamento de multas.NOTIFIQUE-SE a 

autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias (art. 7º, I, LMS), preste as informações que entender serem 

pertinentes. Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e 

DÊ-SE VISTAS ao Ministério Público, consoante regra do art. 12, da Lei nº 

12.016/09.Processo ISENTO do recolhimento de custas, nos termos do art. 

10, inciso XXII, da Constituição Estadual referendado pelo art. 77, do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80063 Nr: 1069-18.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de cumprimento de medida de busca e apreensão 

formulado por BANCO BRADESCO S/A em face de JOSÉ BENEDITO 

CAETANO, já qualificados nos autos.

Pois bem.

O art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911, de 01.10.1969, prevê que:

“§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela de tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo”.

Na espécie, verifica-se que o requerente cumpriu as exegeses do 

mencionado dispositivo legal, porquanto consta do caderno processual 

cópia da petição inicial da ação de origem, bem como da decisão que 

concedeu a medida liminar de busca e apreensão.

Além disso, verifica-se que o autor recolheu as custas de distribuição.

Deste modo, DETERMINO o cumprimento da ordem de busca e apreensão, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça observar, fielmente, os termos da decisão 

autorizadora da medida (fls. 31v/32).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78713 Nr: 486-33.2018.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbert Basilio Fernandes Silva, Stoessel de Oliveira 

Naves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Stoessel de Oliveira Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB MT 16647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por HERBERT 

BASILIO FERNANDES SILVA em face do ESPÓLIO DE STOESSEL DE 

OLIVEIRA NAVES, já qualificados nos autos.
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Determinada a emenda à exordial, o autor comprovou a inércia do credor 

para receber o crédito (fls. 44/44).

Pois bem.

DEFIRO o pedido de depósito a ser realizado no prazo de cinco (05) dias, 

nos termos do art. 542, inciso I, do novel Código de Processo Civil.

Após, CITE-SE o requerido para levantar o depósito ou oferecer resposta 

no prazo legal (NCPC, art. 544), observando-se o disposto no art. 546, 

parágrafo único, do Estatuto Processual Civil.

Assinala-se que a alegação de que o depósito não é integral somente será 

admissível se a parte requerida indicar o montante que entende devido 

(NCPC, art. 544, inc. IV).

Ademais, sendo alegada a insuficiência do depósito e indicado o montante 

que se entende devido, ao autor é lícita a complementação no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação (NCPC, art. 545).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63378 Nr: 62-30.2014.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivânia Karine Azevedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio A. Santos - OAB:MT 

20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80111 Nr: 1091-76.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice de Jesus Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar a parca condição econômico-financeira, sob 

pena de indeferimento da gratuidade de justiça e, acostar aos autos 

comprovante idôneo de residência em nome próprio, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução 

do mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80101 Nr: 1088-24.2018.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Sousa Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, em que JOSÉ DOS 

SANTOS DE SOUZA pugna pela expedição de alvará judicial para 

autorização de levantamento dos valores depositados em agência 

bancária por seu falecido genitor Antonio de Souza Gonçalves.

Pois bem.

De início, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, eventual existência de processo 

de inventário do de cujus tramitando neste juízo.

Após, OFICIE-SE ao Banco do Brasil S/A para que informe o saldo 

atualizado em nome do extinto, apresentando extrato bancário 

correspondente.

Cumprida tais providências, COLHA-SE a manifestação ministerial.

Em tempo, DEFIRO a gratuidade de justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 513-16.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.III – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78747 Nr: 509-76.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.III – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido.Intimem-se. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70676 Nr: 848-06.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirez Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodilson Alves dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

apenas para DECLARAR e DISSOLVER a união estável havida entre 

Valdirez Campos da Silva e Jodilson Alves dos Anjos, cessando, a partir 

da data da propositura da ação, os deveres de coabitação e fidelidade 

recíproca, com fulcro no art. 1.723, do Código Civil.Diante da sucumbência 

recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para condenar a autora 

ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º), ficando os 50% (cinquenta 

por cento) restantes a cargo do requerido. Contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança em relação a ambos, porquanto beneficiários da 

gratuidade de justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação 

das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos 

autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70695 Nr: 857-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boasafra Comércio e Representações Ltda, Gilberto 

Borgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrocunha Comércio e Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geane Ellen Borgio Barbosa - 

OAB:/RO-2027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Stutz - OAB:OAB/RO 

309 B, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291, Renata Alice Pessoa Ribeiro 

de Castro Stutz - OAB:OAB/RO 1.112

 VISTO,

 Cuida-se de ação monitória ajuizada por BOASAFRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. em face de AGROCUNHA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., em que as partes formalizaram acordo, 

incluindo, na relação processual, o terceiro interessado DANIEL RAMOS 

GARCIA, todos qualificados nos autos.

Às fls. 174 a requerida postula pelo desentranhamento das cártulas de 

cheque dos autos, em razão da autocomposição havida.

Todavia, perlustrando a minuta de acordo, exsurge-se que as partes nada 

dispuseram nesse sentido. Sobreleva-se, ademais, que o cumprimento 

integral da avença está previsto apenas para novembro/2018.

Deste modo, a fim de evitar quaisquer prejuízos e pautada no poder geral 

de cautela, DETERMINO seja a parte requerente intimada para, querendo, 

em cinco (05) dias, manifestar-se quanto ao requerimento de fls. 174, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado como anuência ao deferimento do 

pleito e consequente desentranhamento das cártulas de cheque de fls. 

14/15.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os 

autos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71801 Nr: 1489-91.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Maria Ribeiro Vilela Rocha, Espólio de Lucas 

Ribeiro Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:7719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 (...) IV – DO APENSAMENTO DAS AÇÕES.Por fim, infere-se que a 

presente ação guarda consonância com aquela de nº 

66-33.2015.811.0014 (Código 65917), razão pela qual, em homenagem ao 

poder geral de cautela e, sobretudo, a fim de evitar decisões conflitantes, 

DETERMINO o apensamento das mesmas.No que tange à prova 

emprestada pretendida, POSTERGO sua apreciação para após a 

integração da litisconsorte na lide, notadamente porque a instrução 

processual, de logo, mostra-se imprescindível, uma vez que arguida a 

prescrição aquisitiva – usucapião – como matéria de defesa.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77629 Nr: 2295-92.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Branco Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76962 Nr: 1927-83.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGV, MVRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

CUMPRA-SE a decisão de fls. 73/74v, consoante reiteradamente 

determinado nos autos, atentando-se, a secretaria, que sua desídia 

traduz-se em morosidade processual e prejuízos aos jurisdicionados.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73958 Nr: 516-05.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRG, CAGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Martignago de 

Souza - OAB:13.974 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514, Ivan Miranda Pereira da Silva - OAB:22911/O

 VISTO,

Considerando o interesse de incapaz, VISTAS ao Ministério Público 

Estadual para a manifestação competente.

Após, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 243-60.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Zanatta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Copetti - OAB:15.746B, 

Tatiani Pinto de Lara - OAB:19.497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, por corolário CONSTITUO de pleno direito o 

título executivo acostado aos autos às fls. 10, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), ao qual deverá ser acrescido juros de mora de 1% (um 

por cento) a partir da citação, bem como correção monetária devida a 

partir da data ajustada para a apresentação do cheque.Por consectário 

lógico, CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.Com o trânsito 

em julgado da presente sentença, CONVERTA-SE o mandado inicial em 

mandado executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma 

prevista no Título II, do Livro I, da Parte Especial, do NCPC, no que for 

cabível (NCPC, art. 702, § 8º).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66776 Nr: 537-49.2015.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Dias de Lima Dias, Marcelo Dias de Lima Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irantina Dias de Anicezio, Outros Invasores 

desconhecidos, Umberlino Dias de Anicezio, João Dias dos Reis, Maria 

Dias dos Reis, Joazi dias dos Reis, José Dias do Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Souvenir Dal Bo Júnior - 

OAB:MT 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Ilson José Galdino - OAB:11554/MT, Raul Antunes 

Macedo - OAB:MT/15674

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68302 Nr: 1322-11.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Nascimento Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:MT 15.758-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18817 Nr: 792-56.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercilia Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Jr - 

OAB:MT/7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de execução fundado em título executivo por ERCÍLIA FERREIRA 

DE ARAÚJO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que o benefício concedido já foi implantado em favor 

da exequente (fls. 278).

 Ademais, em que pese a parte credora postule pela expedição das 

requisições de pagamento, o cumprimento de sentença complementar 

apresentado ainda não foi recebido.

Destarte, RECEBO o cumprimento de sentença complementar de fls. 

272/275 e, DETERMINO seja o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução complementar, no prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma que alude o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer 

acompanhar do petitório e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Sem prejuízo, DILIGENCIE-SE acerca do precatório requisitório da 

obrigação principal (fls. 256/256v). Além disso, CIENTIFIQUE-SE a parte 

credora acerca do teor do ofício de fls. 278.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67755 Nr: 1057-09.2015.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Kelen 

Cristina Pereira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ramos Francischini, Robson Ramos 

Francischini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 Certifico que procedo a intimação das partea para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65808 Nr: 11-82.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens da executada passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do complementar, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas do executado FRANCISCO SEVERINO DE BARROS, 

CPF nº 627.566.481-91, até o limite de R$ 5. 203,41 (cinco mil duzentos e 

três reais e quarenta e um centavos).Por corolário, MANTENHAM-SE os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida via sistema Bacenjud.Em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema Bacenjud, que será juntado aos autos.Aportado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 
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relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo legal, promover 

os atos necessários ao andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22406 Nr: 1322-26.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Cavalcante Brandão, Diana Magely Oliveira 

Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por IRACEMA 

CAVALCANTE BRANDÃO E OUTRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 168 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76486 Nr: 1724-24.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Delmon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Prosseguindo, não havendo demais nulidades a declarar nem outras 

irregularidades para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.DEFIRO, 

pois, a produção de provas testemunhal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.DEFIRO, 

também, a produção de prova pericial.NOMEIO para sua confecção o 

médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro na secretaria deste juízo. Em 

aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 68/2008-CGJ, 

considerando o valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do 

médico.INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o 

fizeram, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico 

no mesmo prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações 

pertinentes.FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da 

perícia médica, e 10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.Com o 

aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, 

OFICIE-SE ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado 

para pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 

541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal.O estudo social já 

encontra-se encartado às fls. 53/55.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71216 Nr: 1146-95.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pereira Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada por 

ANTÔNIO PEREIRA PINHEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, nota-se que tentada por duas vezes a intimação 

da parte autora para promover o regular impulso do feito, essa 

manteve-se inerte, em que pese advertida que sua desídia traduziria em 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do NCPC, uma vez que a parte autora 

demonstrou claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Com efeito, a parte autora foi reiteradamente intimada para promover a 

marcha processual, contudo não o fez.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte requerente 

para com a presente ação, JULGO-A EXTINTA, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Por conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade cobrança, porquanto o autor é beneficiário da 

gratuidade de justiça.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63034 Nr: 1232-71.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por MALVINA FERREIRA 

DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 415 de 585



certificado às fls. 150 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63035 Nr: 1233-56.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genaura Neves Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por GENAURA NEVES 

GOUVEIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 137 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27863 Nr: 366-68.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vani Martins Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 Por outro lado, INDEFIRO o pedido neste ponto, pois, a parte exequente 

não juntou aos autos comprovação de que a parte executada possui bens 

imóveis registrados em seu nome, em que pese tenha acesso aos 

Cartórios de Registro de Imóveis.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62576 Nr: 838-64.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 160.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 157/158 à conta bancária indicada às fls. 160, 

uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber 

valores e dar quitação (fls. 14).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63878 Nr: 465-96.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Ferreira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema RENAJUD.Por fim, com a 

juntada do resultado, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover os atos necessários ao andamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63036 Nr: 1234-41.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinta Barbosa Vieira, Elson Sousa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por JACINTA BARBOSA 

VIEIRA E OUTRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 130 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.
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Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78522 Nr: 402-32.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 “VISTO. De início, HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha/acusação faltante, qual seja, o CB Antônio Carlos de Moura 

Viana. Prosseguindo, vislumbra-se que fora procedida à inquirição das 

testemunhas faltantes, e, não houve requerimento de diligência pelas 

partes, razão pela qual DOU POR ENCERRADA a instrução processual. 

Deste modo, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público e à Defesa 

para apresentarem suas alegações finais, no prazo de cinco (05) dias. 

Após, CONCLUSOS os autos para prolação de sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61992 Nr: 281-77.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma de Souza Costa, Maria Elisa Sena Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença complementar intentado por SELMA 

DE SOUZA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, já qualificados nos autos.

Intimado, o instituto executado apresentou exceção de pré-executividade, 

argumentando que a exequente apresentou cálculos em dissonância ao 

título judicial, de modo que o real valor devido seria de R$ 34,87 (trinta e 

quatro reais e oitenta e sete centavos), e não R$ 3.842,64 (três mil, 

oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), 

consoante requestado (fls. 142/148).

Por sua vez, a parte exequente rechaçou os argumentos dispensados 

pela autarquia devedora, sob o prisma de que essa não atentou-se para 

as parcelas do benefício que não foram incluídas na execução principal 

(fls. 150/152).

A magistrada que outrora conduzia o feito deixou de analisar a exceção 

de pré-executividade, determinando à contadoria judicial a elaboração de 

cálculos (fls. 153), os quais foram confeccionados às fls. 156, resultando 

no valor de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais).

A priori, a parte exequente nada manifestou sobre os cálculos judiciais 

(fls. 158), ao passo que o instituto executado declinou sua aquiescência à 

homologação dos mesmos (fls. 160). Todavia, após a manifestação do 

devedor, a credora compareceu aos autos alegando a incorreção dos 

cálculos do juízo (fls. 161/167).

É o relato do essencial.

De início, impõe consignar que o ordenamento processual pátrio não 

dispõe expressamente sobre a possibilidade de oposição de exceção de 

pré-executividade. Não obstante esta certeza, tanto a doutrina, como a 

jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a 

execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o 

desenvolvimento do processo executivo.

Assim, não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, 

pode o executado abordar a questão nos próprios autos.

A propósito, são possíveis de análise por meio da exceção de 

pré-executividade aquelas matérias que poderiam ser suscetíveis de 

conhecimento de ofício pelo juiz ou, que os fatos suscitados sejam 

modificativos ou extintivos do direito do exequente e que possam ser 

demonstrados sem necessidade de dilação probatória. Desta feita, não há 

que falar-se em preclusão do prazo para a interposição de tal instrumento.

Ultrapassados os comentários pertinentes, verifica-se que a controvérsia 

instaurada calha-se ao fato de serem devidas, ou não, as parcelas 

cobradas em sede do cumprimento complementar, além da forma de 

atualização dos cálculos pela parte exequente.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, denota-se que às fls. 

115/118 a parte exequente postulou a execução das parcelas retroativas 

do benefício previdenciário que lhe foi concedido, apresentando cálculos 

confeccionados com base no interregno compreendido entre 08.01.2013 

(Data do Início do Benefício – DIB) e 09.01.2014 (dia anterior à Data do 

Início do Pagamento – DIP).

Exsurge-se, portanto, que a própria exequente informou que houve a 

implantação do benefício concedido e, ainda, a data do início do 

pagamento desse.

Vislumbra-se, ademais, que tendo a autarquia renunciado ao prazo para a 

oposição de embargos (sob a vigência do revogado CPC/73), a execução 

foi totalmente adimplida, com o processamento das requisições de 

pequeno valor (RPV) e posterior expedição de alvarás de levantamento.

Inobstante, às fls. 127/130 a parte exequente apresentou pedido de 

execução complementar, aduzindo que o cálculo anteriormente por ela 

apresentado não encontrava-se em conformidade com o acórdão 

prolatado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de modo 

que faria jus ao pagamento de R$ 3.877,51 (três mil, oitocentos e setenta e 

sete reais e cinquenta e um centavos).

Todavia, a pretensão da exequente transmuta-se em tentativa de 

enriquecimento ilícito. Ora, se os cálculos apresentados pela credora às 

fls. 118 estão incorretos, isso se deve única e exclusivamente por sua 

culpa, de modo que não se pode, após homologados os mesmos, pleitear 

o recebimento das diferenças em razão de sua desídia.

Não bastasse, denota-se que a exequente sequer apontou os índices de 

atualização às fls. 118, logo, impossível aferir se, de fato, há incorreção 

na forma de atualização do débito exequendo.

De mais a mais, verifica-se que há alteração de valores nos cálculos, 

notadamente em relação ao mês de 01/2014, que no primeiro cálculo 

corresponde a R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais), ao passo que no 

segundo consta como sendo R$ 217,20 (duzentos e dezessete reais e 

vinte centavos).

Nessa confluência de ideias, melhor se amolda à realidade processual os 

cálculos apresentados pela autarquia executada – posteriormente 

atualizados pela contadoria judicial – que considerou, apenas, a 

atualização da requisição de pequeno valor expedida.

Enfim, convergir com a pretensão da exequente seria concorrer para seu 

locupletamento ilícito.

Com essas considerações ACOLHO a exceção de pré-executividade de 

fls. 142/148 e, ante a aquiescência do executado, HOMOLOGO os 

cálculos judiciais de fls. 156, no valor de R$ 504,00 (quinhentos e quatro 

reais).

Por consectário lógico, preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE a competente 

requisição de pequeno valor (RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução nº 168/2011 do 

CJF, instruindo-o com os documentos necessários.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62352 Nr: 635-05.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolina Bastos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por IZOLINA BASTOS 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 131 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21317 Nr: 534-12.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Maria Ribeiro Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão do 

benefício previdenciário de amparo social de prestação continuada à 

requerente VERA MARINA RIBEIRO VILELA, no valor mensal de 01 (um) 

salário mínimo, nos termos do artigo art. 203, inciso V, da CRFB/88, art. 20 

da Lei n.º 8.742/1.993 e art. 34 da Lei n.º 10.741/2.003, devido a partir da 

data do requerimento administrativo (19.03.2001), com a imediata 

implantação na folha de pagamento do requerido.Assinala-se que deverá 

imperar a regra de revisão, a casa biênio, para aferir a presença das 

condições necessárias para a manutenção do benefício.Considerando 

tratar-se de relação não-tributária, as parcelas vencidas deverão ser 

atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na 

sentença e acrescidas de juros moratórios segundo a remuneração da 

caderneta de poupança, na forma do art. 1º=F, da Lei nº 9.494/97 com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Precedente: RE nº 870.947/SE, 

repercussão geral)(...)CONDENO ainda o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos honorários advocatícios, em 

favor do patrono da parte requerente, o qual arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (art. 85, § 4º, inc. III, novo Código de Processo Civil), isentando-o 

do pagamento das custas processuais.Considerando que a presente 

sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o 

prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à Instância 

Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário (REsp n.º 

934.642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 30-06-2009).Antes, 

contudo, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) em 

favor do expert, de acordo com o valor fixado a título de honorários 

periciais, caso ainda não tenha sido procedido.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, DETERMINO que sejam os autos remetidos ao arquivo, 

conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 25-71.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Theodoro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por NILDA THEODORO 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 152 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61289 Nr: 976-65.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 161.
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Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 158/159 à conta bancária indicada às fls. 161, 

uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber 

valores e dar quitação (fls. 16).

Registra-se que a ausência de instrumento público de outorga de poderes 

pela pessoa analfabeta encontra-se suprida pelo comparecimento da 

parte autora junto ao seu procurador na audiência, nos termos do art. 105, 

do NCPC (Precedente: TRF1, Ap 375927320144019199/RO, 1ª Câmara 

Regional Previdenciária da Bahia, Rel. Des. Federal Francisco de Assis 

Betti, j. 04.05.2018).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60757 Nr: 454-38.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - 

OAB:10927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, a iniciar-se 

da data do protocolo do pedido (fls. 21.05.2018).

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, 

apresentar nos autos a prova do prévio requerimento administrativo, sob 

pena de extinção e arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63478 Nr: 138-54.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataides Querino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:MT/15.181-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ATAIDES QUERINO 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 116 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61740 Nr: 30-59.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisia Garcia da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 137/140.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 135/136 às contas bancárias indicadas às 

fls. 137/138, observando o contrato de fls. 139/140.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77499 Nr: 2240-44.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar de Lima Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

INTIME-SE o perito judicial nomeado para o agendamento da perícia. Com o 

agendamento, INTIMEM-SE as partes para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68916 Nr: 1637-39.2015.811.0014
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvinete de Souza Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 112/114.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62249 Nr: 532-95.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bernardo Damke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por LUIZ BERNARDO 

DAMKE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 168 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67755 Nr: 1057-09.2015.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Kelen 

Cristina Pereira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ramos Francischini, Robson Ramos 

Francischini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67755 Nr: 1057-09.2015.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Kelen 

Cristina Pereira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ramos Francischini, Robson Ramos 

Francischini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 Processo nº 1057-09.2015.811.0014 (Código 67755)

Ação de Consignação em Pagamento

Requerente: Kelen Cristina Pereira Santos

Requeridos: Marcelo Ramos Francischini e Robson Ramos Francischini

Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para efetuar o depósito do valor 

correspondente à obrigação pecuniária, no prazo de 5 (cinco) dias.

Efetuado o depósito, citem-se os requeridos, por meio de Oficial de 

Justiça, com observância do endereço indicado às fls.12, para levantarem 

o depósito, mediante prévia comprovação do direito (CPC, art.895) ou 

oferecerem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências normativas (CPC, art.285; art.319).

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Poxoréu (MT), 21 de janeiro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67755 Nr: 1057-09.2015.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Kelen 

Cristina Pereira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ramos Francischini, Robson Ramos 

Francischini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 Processo nº 1057-09.2015.811.0014 (Código nº 67755)

Ação de Consignação de Pagamento

Requerente: Kelen Cristina Pereira Santos
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Requeridos: Marcelo Ramos Francischini e Robson Ramos Francischini

Vistos etc.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 

1.060/50.

Autorizo a pesquisa de endereço, na forma postulada.

Preenchidos os requisitos gerais e específicos (CPC, art.282; art.893), 

recebo a petição inicial.

Defiro o depósito do valor correspondente à obrigação pecuniária, o qual 

deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da 

presente decisão.

Efetuado o depósito, citem-se os requeridos para levantarem o depósito, 

mediante prévia comprovação do direito (CPC, art.895) ou oferecerem 

resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências 

normativas (CPC, art.285; art.319).

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Poxoréu (MT), 07 de janeiro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60259 Nr: 1491-37.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKSA, Eliane Jeronima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Clodoaldo da Anunciação Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE JERONIMA DA SILVA, Cpf: 

69179077153, Rg: 30.336.646-1, Filiação: Irani Jeronima da Silva, data de 

nascimento: 26/01/1976, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

solteiro(a), autônoma, Telefone 66-99715-7261. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO da parte autora, para promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Despacho/Decisão: Código: 60259DESPACHOVISTO,Analisando os autos 

verifica-se que fora decorrido o prazo de fl. 66.Desta forma, INTIME-SE, 

pessoalmente, a parte autora para promover o regular andamento do feito, 

sob pena de extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 13 

de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64854 Nr: 1170-94.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, OdSP, MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINA DA SILVA SANTOS, Cpf: 

03351517106, Rg: 1798529-3, Filiação: Antonio Clementino dos Santos e 

Maria da Conceição da Silva Santos, data de nascimento: 18/07/1987, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), do lar e atualmente em 

local incerto e não sabido CESAR JOSÉ PACHECO, Filiação: Nair Martins 

Pacheco e José Martins Pacheco, brasileiro(a), Telefone 66-9935-0147. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte 

exequente, para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro 

no que dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa.Sem custas processuais.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo.Ciência ao 

Parquet.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 07 de maio de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1704 Nr: 236-35.1997.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO GOMES FEITOSA, Filiação: 

Sebastião Gomes Feitosa e Altalia Maria Feitosa. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "SENTENÇAVISTO,Trata-se de ação penal interposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de WELINTON RIBEIRO DA SILVA, 

GUIDO RODRIGUES DA SILVA, PAULO SILVA D EALMEIDA, ROSIMAR 

SANTOS ARANHA, OSMAR RODRIGUES DA SILVA E JOÃO GOMES 

FEITOSA, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 

2º, incisos I e II, artigo 132 e artigo 288, parágrafo único, todos do Código 

Penal, ocorrido em 08/06/1997, nesta cidade de Poxoréu/MT.Em apertada 

síntese, a denúncia foi recebida em 04/08/1997 (fl. 74). Às fls. 195/196 e 

224 determinou-se o desmembramento do feito em relação aos réus 

WELITON e GUIDO. Às fls. 249/261 foi proferida sentença parcialmente 

procedente, condenando os réus ROSIMAR e JOÃO como incursos no 

artigo 288 de CP e o réu PAULO como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, 

incisos I e II e artigo 288, parágrafo únicos, ambos do Código Penal. Diante 

da não localização do réu JOÃO, intimou-o por edital e expediu-se 

mandado de prisão (fls. 276 e 284). Diante da morte do réu PAULO, 

julgou-se extinta sua punibilidade (fl. 345). Por fim, expediu-se carta 

precatória de fiscalização do cumprimento da pena da ré ROSIMAR ao 

Juízo de Rondonópolis/MT, que entretanto, foi unificada a auto de 

execução penal (fl. 375). Portanto, o feito encontra-se tramitando 

exclusivamente em relação ao réu JOÃO.Instado a se manifestar, o 

Ministério Público, às fls. 407/408, pugnou seja declarada extinta a 

punibilidade de JOÃO GOMES FEITOSA, em razão da ocorrência da 

prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso III, do 

Código Penal.É a síntese do necessário.DECIDO.DA PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO EXECUTÓRIA O réu JOÃO GOMES FEITOSA foi condenado a 

pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no 

artigo 288 do Código Penal e nunca deu início ao cumprimento da pena, eis 

que em local incerto e não sabido.Pois bem.Analisando minuciosamente os 

autos, constato ter havido a prescrição da pretensão executória da 

condenação proferida em desfavor do réu, eis que transitada em julgado a 

sentença para a acusação na data de 17/07/2000 (fl. 388) e desde então 

o réu nunca deu início ao seu comprimento. Esclareço que depois da 

sentença condenatória com trânsito em julgado, a prescrição regula-se 

pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º do CP, c/c Súmula 146, 

STF e possui o seu marco inicial do dia em que transita em julgado a 

sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão 

condicional da pena ou o livramento condicional, nos termos do artigo 112, 

inciso I do CP.Assim, considerando-se que a pena in concreto, qual seja 

05 (cinco) anos, prescreve em 12 (doze) anos, consoante reza o artigo 

109, inciso III do Código Penal, considerando que não houve causas 

interruptivas e considerando que já se transcorreu mais de 17 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 421 de 585



(dezessete) anos entre a data do transito em julgado da sentença para a 

acusação e a presente data mister reconhecer a prescrição da pretensão 

executória, desde a data de 16/07/2012.Portanto, declaro extinta a 

punibilidade de JOÃO GOMES FEITOSA, nos termos do art. 107, IV do 

Código Penal.Por todo o exposto, recolham-se eventuais mandados de 

prisão expedidos e cancelem-se os constantes do BNMP.Intime-se o réu. 

Caso esteja em local incerto e não sabido intime-o via edital.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário. Após arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo.Poxoréu – MT, 18 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73396 Nr: 202-59.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRJdL, Eliscarla José de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diohne Carlos Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOHNE CARLOS BORGES DOS 

SANTOS, brasileiro(a), Telefone 66-99999-6425. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do NCPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem análise de mérito, em razão da 

perda superveniente de seu objeto, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.Após, com o trânsito em julgado e, cumpridas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 18 de abril de 

2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75445 Nr: 1236-69.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darlene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Poxoréu - 

MT, Weverton Pereira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

65470346153, Rg: 1355239-2, brasileiro(a), convivente, produtora de 

mudas, Telefone 66 99629 0307. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que os 

requeridos forneçam ao jovem WEVERTON PEREIRA ARAÚJO a 

internação para tratamento especializado para dependência química.Torno 

definitiva a antecipação de tutela concedida às fls. 26/29.Sem custas.No 

que tange aos honorários advocatícios, fixo ao advogado nomeado o valor 

mínimo de 05 (cinco) URH, conforme tabela de honorários advocatícios do 

Conselho Seccional da OAB/MT.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 01 de dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75675 Nr: 1360-52.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMSO, Eliane Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinícius Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

04769303165, Rg: 2445274-2, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 66 9 9929 

0547 e atualmente em local incerto e não sabido MARCOS VINÍCIUS SILVA 

OLIVEIRA, Filiação: Lúcio José da Silva e de Maria do Socorro de Souza, 

data de nascimento: 07/05/1986, brasileiro(a), natural de Montalvânia-MG, 

solteiro(a), classificador de grãos, Telefone 84143276. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.P.R.I.Ciência ao 

Ministério Público.Feitas às anotações necessárias e comunicações e, 

renunciado ao prazo recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os 

mesmos, observadas as formalidades legais. Deve-se ressaltar, por fim, 

que esta sentença não faz coisa julgada, podendo ser modificada no 

interesse exclusivo do menor.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Poxoréu/MT, 02 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68206 Nr: 1287-51.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, JCHM, KFAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO CARLOS HENRIQUE MIRA, 

brasileiro(a), Telefone 66 - 996050318. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: JOSÉ CARLOS HENRIQUE MUNDIN, menor impúbere, 

neste ato, representado por sua genitora a Sr KELLEN FABRÍCIA ALVES 

MUNDIM, brasileira, separada, do lar, portadora da Carteira de Identidade 

RG n°. 001369420 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n°. 010.553.281-90, 

residente e domiciliada na Rua F, n° 1.453, Lagoa II, Poxoréu - MT, telefone 

(066) 9617-1453, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, por meio do Defensor Público, que esta subscreve, no 

uso de suas atribuições institucionais e legais, com supedâneo no artigo 

732 do Código de Processo Civil Brasileiro, propor a presente:AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE AUMENTOS (rito do artigo 732 código de Processo Civil) 

Em desfavor de ANTÔNIO CARLOS HENRIQUE MIRA, brasileiro, profissão 

e documentação ignorados, residente e domiciliado na Rua Camerio 

Vicente de Oliveira, Casa 10, Bairro Residencial Farias, Rondonopolis - MT, 

com base nas razões fáticas e jurídicas a seguir aduzidas. I- DOS FATOS 

O excquente c filho do executado, conforme se comprova pela cópia de 

certidão de nascimento em anexo. Consoante se infere na Homologação 

Judicial de Acordo, proferida nos autos de código 034/2004, que tramitou 

na Comarca de Poxoréu, cuja cópia segue em anexa, ficou avencado que 

o executado pagaria a título de pensão alimentícia em favor do filho, o 

importe de 62,5% (sessenta e dois vírgula cinco por cento) do salário 

mínimo vigente, devendo ser pago a genitora mediante deposito em conta. 

Ocorre Excelência que o Executado NUNCA adimpliu com o valor total da 

pensão alimentícia referente às messes de: Abril/2004 até Abril/2015 com 

vencimento todo dia 25 de cada mês. Com efeito, diante da dificuldade 

encontrada pela genitora dos Exequentes em receber do Executado o 

valor total das prestações alimentares corretamente vêm, por esta 

Defensoria Pública, propor a presente ação, apresentando a relação dos 

valores em atraso em anexo

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$80.895,46 - Valor 

Atualizado: R$80.895,46 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 1287-51.2015.811.0014 (Código: 68206) 

VISTO,POSTERGO o pedido Ministerial do feito. Após, DETERMINO o 

cumprimento da decisão de fls. 73, da citação via edital com prazo dilatório 

de 30 (trinta) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 25 de 

Junho de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77485 Nr: 2230-97.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lopes Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO LOPES MENDES, Cpf: 

88255387153, Rg: 001168766, Filiação: Valdira Lopes da Costa e Lindauro 

Lopes Mendes, data de nascimento: 24/08/1980, brasileiro(a), natural de 

Nova Brasilândia-MT, convivente, motorista, Telefone 66 99968-5737. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..."Posto isso o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO denuncia ANTÕNIO LOPES MENDES como incurso no 

artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser ele citado, 

processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes, 

condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação 

de valor, a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, 

IV, do CPPB), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas 

retrocitadas.

Despacho: "VISTO,Ante a impossibilidade de citar ANTÔNIO LOPES 

MENDES pessoalmente conforme certidão de fl. 34, bem como a frustrada 

tentativa de localização de outro endereço do mesmo, cite-se o acusado, 

via edital, com prazo dilatório de trinta (30) dias. Decorrido o prazo sem a 

manifestação do acusado, Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público 

Estadual, para o regular prosseguimento regular do feito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70811 Nr: 939-96.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS, LAC, JMAR, ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIODORIO ALEXANDRINO CRUS, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JOÃO MARCOS 

ALVES RIBEIRO, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ALIALUCIA ROSA DA SILVA,, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente exerce a posse do imóvel localizado no 

loteamento denominado Vila Irantinopolis II, situado na Cidade e Município 

de Poxoréu, Lote n° 16, da Quadra 18(conforme certidão em anexo), há 

mais de 14 (quatorze) anos, ininterruptamente. Conforme certidão em 

anexo, o registro do Lote n° 16 da Quadra 18, está em nome do Sr. Manoel 

Leal de Souza, contudo informa o requerente que não conhece o senhor 

Manoel. Afirma ainda, que o requerente já exerce a posse do referente 

imóvel por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptamente, plantando no 

terreno e pagando IPTU, sendo assim atribuída a função social da posse, 

não restam dúvidas que a presente ação é cabível, para regularizar a 

situação do bem imóvel. Vale frisar que antes desse período o genitor do 

Requerente já cuidado do referido imóvel e que, com o falecimento do 

genitor, o Requerente continuou a cuidar do mesmo, se passando, então, 

mais de 14 (quatorze) anos com o Requerente, que, inclusive, vem 

plantando v. , mandioca neste imóvel desde 2002. O Requerente jamais 

sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem 

quer que seja, sendo a sua posse, portanto, mansa, pacífica e ininterrupta 

durante todo esse tempo. . Dessa forma, diante do exposto, verifica-se 

que estão presentes todos os requisitos legais exigidos e que, por isso, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 423 de 585



Autor faz jus à presente ação. São confinantcs do imóvel usucapindo: a) 

Liodorio Alexandrino Crus, residente e domiciliado na Rua Presidente 

Dutra. Bairro Irantinopolis II, vizinho do lado esquerdo; b) João Marcos 

Alves Ribeiro, Rua Presidente Dutra. Vila Irantinopolis II, vizinho lado 

Direito; c) Alialucia Rosa da Silva, Rua Erico Veríssimo, Vila Irantinopolis II, 

vizinho de fundo, sendo estes que devem ser citados nos termos legais. É 

a suma do necessário. Passa-se à análise jurídica. «'

Despacho/Decisão: VISTO,Perlustrando os autos, verifica-se que até o 

presente momento os confinantes não foram citados, em dissonância ao 

determinado às fls. 22.Assim, CITEM-SE os confinantes.No mais, 

denota-se que o requerido foi citado por edital, contudo, até o momento 

não apresentou resposta, motivo pelo qual NOMEIO para atuar no feito 

como curador especial do demandado o advogado Elson Sousa Miranda, 

OAB/MT 16.514, fixando, desde já, honorários advocatícios 

correspondentes a 08 URH, conforme Tabela da OAB/MT.Por conseguinte, 

INTIME-SE o causídico supramencionado para que decline nos autos, em 

até cinco (05) dias, se aceita a honrosa nomeação, caso em que iniciará a 

fluência do prazo para a oferta da manifestação competente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66670 Nr: 485-53.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdGC, DCA, DCA, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCINÉIA DAS GRAÇAS CASTRO, Cpf: 

25918697829, Rg: 32.884.646-6, Filiação: Antonio de Castro Lopes e Maria 

das Graças Lopes, data de nascimento: 01/02/1976, natural de 

Sobrália-MG, separado(a) judicialmente, do lar, Telefone 66-3436-1389. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO da exequente, para no prazo de 05 

dias, requerer o que entender de direito nos autos supramencionados.

Despacho/Decisão: Processo nº. 485-53.2015.811.0014 (Cód. 

66670)DESPACHOVISTO,Considerando que a busca não encontrou 

veículos em nome do executado, INTIME-SE, pessoalmente, a parte 

exequente para, em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito.Cumpra-se.Poxoréu/MT, 09 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61321 Nr: 1008-70.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKSA, Eliane Jeronima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Clodoaldo da Anunciação Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE JERONIMA DA SILVA, Cpf: 

69179077153, Rg: 30.336.646-1, Filiação: Irani Jeronima da Silva, data de 

nascimento: 26/01/1976, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

solteiro(a), autônoma, Telefone 66-99715-7261. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimaçõ da parte autora, para promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Despacho/Decisão: Código: 61321DESPACHOVISTO,Verifica-se que fora 

decorrido o prazo da decisão de fl. 74, conforme certidão retro.Desta 

forma, INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 13 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64781 Nr: 1121-53.2014.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AAAdS, DMdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ RONILSON ALVES DA SILVA, Cpf: 

07085889489, Filiação: Marinete Alves da Silva e Cicero Sebastião da 

Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por 

meio do promotor de justiça, abaixo assinado, vem, a presença de Vossa 

Excelência, amparado no artigo 201, III, do Estatuto da Criança e 

Adolescente; disposições da Lei 5.478/68, e artigo 1694 e seguintes do 

Código Civil, promover: AÇÃO DE ALIMENTOS Em favor da criança ARIELY 

ALMEIDA ALVES DA SILVA, brasileira, menor impúbere, nascida aos 

08/06/2010, natural de Poxoréu/MT, filha de José Ronilson Alves da Silva e 

Daniela Maria da Conceição Almeida, neste ato representada por sua 

genitora DANIELA MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, brasileira, solteira, do 

lar, nascida aos 18/03/1993, portadora do RG 2422690-5, expedido por 

SSP/MT, inscrita no CPF 052.542.841-02, residente e domiciliado na 

Avenida Bandeirantes, s/n°, Vila Santa Terezinha, município de 

Poxoréu/MT, 66-9930-4124. Em face de JOSÉ RONILSON ALVES DA 

SILVA, brasileiro, filho de Cicero Sebastião da Silva e Marinete Alves da 

Silva, residente na rua 9, n° . 88, Vila Aeroporto, município de Alta 

Araguaia/MT (na rua da Borracha 1), pelos motivos abaixo expostos: DOS 

FATOS: A requerente ARIELY ALMEIDA ALVES DA SILVA são frutos do 

relacionamento de DANIELA MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA e JOSÉ 

RONILSON ALVES DA SILVA. Ocorre que o requerido, apesar de ser 

autônomo e possuir renda mensal de pelo menor 01 (um) salário minimo, 

não vem contribuindo com o sustento da filha. Nesse contexto, a filha esta 

crescendo e as despesas caminham na mesma proporção, sendo 

imprescindível que o requerido contribua de maneira fixa e continua no 

sustento da filha. Diante desse quadro, não restou outra alternativa a a 

requerente senão ingressar com a presente demanda para ver a pensão 

alimenticia devidamente regulamentada.

Despacho/Decisão: VISTO,Nota-se dos autos que tentada por várias 

vezes a citação do requerido, todas as diligências restaram infrutíferas, 

uma vez que o próprio nunca fora localizado nos endereços declinados 

nos autos. Instada a se manifestar, a parte requerente pugna seja 

realizada a citação por edital do requerido, ao argumento que impossível 

sua localização para citação pessoal e, ainda, que o feito arrasta-se por 

longos anos.Pois bem.De elementar conhecimento que o artigo 256, do 

NCPC exige, para a determinação da citação por edital, a verificação de 

que o réu encontra-se em lugar desconhecido ou incerto, ou, ainda que 

conhecido, que se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.“Art. 

256. A citação por edital será feita:I – quando desconhecido ou incerto o 
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citando;II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o citando;III – nos casos expressos em lei”.Sobre o tema, ainda, 

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, preconizam 

que para ser promovida a citação editalícia,“deve ser tentada a localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultarem 

infrutíferas é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” 

(in Código de Processo Civil Comentado, 6ª Ed., Revista dos Tribunais, 

2002, p. 685).No caso dos autos, embora o Sr. Meirinho tenha diligenciado, 

por vezes, com vistas a localizar o requerido em seu endereço, este 

nunca fora encontrado, em que pese já tenha sido empreendidas 

diligências junto aos supostos endereços residencial e profissional do réu, 

porém, todas infrutíferas.Soma-se, ademais, que o feito tramita desde o 

ano de 2014 e, ainda assim, o requerido nunca fora citado.Destarte, 

DEFIRO o pedido de fl. 59-v. Por conseguinte, CITE-SE o requerido JOSÉ 

RONILSON ALVES DA SILVA por edital, com prazo dilatório de trinta (30) 

dias. Por fim, transcorrido in albis o prazo da citação e permanecendo o 

requerido sem se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, aliado ao fato da suspensão dos trabalhos da Defensoria 

Pública Estadual nesta comarca, NOMEIO a advogada, ÍTALA KÁSSIA 

ALVES ROCHA, OAB/MT 19.523, para funcionar nestes autos como 

curador especial do réu, com fulcro no artigo 72, inciso II, segunda figura, 

do NCPC.INTIME-SE o sobredito causídico para declinar se aceita a 

nomeação.Em havendo aceite, ARBITRO a defensora nomeada o valor de 

04 URHs a serem pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão de sua 

atuação nos autos, em conformidade com a tabela da OAB/MT.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 25 de junho de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72957 Nr: 2142-93.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandeir Alves da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rael Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apreentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79421 Nr: 800-76.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayane Samara Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsander Oliveira - 

OAB:/MS-22.959, Benjamim de Oliveira - OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77627 Nr: 2294-10.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Evangelista de Avila e Outros, Juízo de Direito da 

Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte requerente, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça seguir transcrita 

Certifico que devolvo o r. Mandado de Avaliação sem o cumprimento, 

porque até a presente data a parte autora não efereceu meios para o 

oficial de justiça cumprir o mandado. Juranir Gonçalves Nunes oficial de 

justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60910 Nr: 604-19.2012.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseny Marques Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de encaminhar 

autos ao setor de Expedição de Matéria de Imprensa, com a finalidade de 

intimar o advogado da Parte Requerida, via DJE – (Diário da Justiça 

eletrônica), para, querendo, no prazo legal, apresentar os memoriais 

finais, nos termos da r. decisão inclusa nas (fls. 150)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74003 Nr: 537-78.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Coqui Koga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAIRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguuir transcrita" 

Certifico que devolvo o r. Mandado de Penhora e Avaliação sem o 

cumprimento, porque até a presente data o parte autora não se manifestou 

no sentido de oferecer condução para levar o oficial de justiça até à 

Fazenda "Furnas do Paraíso".

Juranir Gonçalves Nunes

oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilair Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78391 Nr: 332-15.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1ª Vara Cível de Dracena- SP, 

Fertilizantes Heringer S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio José de Lima, Natalina Rodrigues de 

Oliveira Lima, Assis José de Lima, Diva Real de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Poloni Sanches - 

OAB:SP 158.795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguuir transcrita " 

Certifico que devolvo o r. Mandado de Reavaliação sem o cumprimento, 

porque a parte requerente não efetuou o depósito da diligência ou 

ofereceu condução para levar o oficial de justiça. Certifico ainda que deixo 

de informar o valor da diligência em razão de não saber a localização dos 

bens, tendo em vista não constar no mandado o itinerário. Juranir 

Gonçalves Nunes

oficial de justiça
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Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilair Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 464 Nr: 8-65.1994.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8-65.1994.811.0014 (Código: 464)

VISTO,

Trata-se do pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL de busca junto aos 

sistemas Bacenjud e Renajud conforme às fl. 145, em razão da 

atualização do CPF da parte executada, uma vez que já fora deferida 

conforme decisão de fl. 141.

Por conseguinte, DEFIRO o requerimento da parte exequente, 

determinando que se requisite junto a Delegacia da Receita Federal por 

meio do Sistema Infojud, informações sobre as últimas declarações de 

informações econômicos-fiscais de ALMIR CARNEIRO PEREIRA, pessoa 

natural, CPF nº 394.028.860-87, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E 

DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto no Capítulo II, 

Seção 16, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Por se tratar de informação sigilosa, a mesma não será juntada aos autos. 

O gestor certificará que apenas a credora terá vistas de tais documentos.

Assim, MANTENHO os autos conclusos em gabinete para a efetivação das 

diligências.

Após as diligências, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco 

(05) dias, promover os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Por fim, DETERMINO, a baixa do feito condizente a Meta 2, vez que se trata 

de Execução Fiscal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64445 Nr: 884-19.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gerson Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº 884-19.2014.811.0014 (Código 64445)

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ANTONIO GERSON 

RODRIGUES BARBOSA em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, em que o 

credor postula pela busca de ativos financeiros nas contas bancários do 

ente executado (fls. 118).

Todavia, os ofícios requisitórios expedidos conforme às fls. 113/116, 

porém sem nenhuma informação quanto ao pagamento.

Assim, INTIME-SE o requerido para que em 10 (dez) dias, informe o motivo 

do não pagamento no prazo legal.

Por fim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, adequando-se ao procedimento 

correlato.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 724 Nr: 199-42.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Celestino das Neves, Valério Ramos 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas dos executados LOURIVAL CELESTINO DAS NEVES 

CPF: 245.339.985-34 e VALÉRIO RAMOS VARANDA CPF: 

174.762.081-53, até o limite de R$ 240.729,69 (duzentos e quarenta mil 

setecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), nos termos 

do cálculo de fls. 258/261.Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos 

conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima 

deferida via sistemas Bacenjud.Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a conta única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud, que será 

juntado aos autos.Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Após, o 

cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73957 Nr: 515-20.2017.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Martignago de 

Souza - OAB:13.974 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514, Ivan Miranda Pereira da Silva - OAB:22911/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de INTIMAR a 

parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73233 Nr: 115-06.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre ao certidão do oficial de justiça a seguir transcrita 

CERTIFICO, eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que devolvo o presente 

mandado em cartório sem seu devido cumprimento em razão da ausência 

do sepósito da diligência, uma vez que o requerido reside no 

Assentamento "João de Barro". Dou fé. DEUZENI PEREIRA DE SOUZA OF. 

DE JUSTIÇA

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29031 Nr: 1534-08.2010.811.0014

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ BALBINO, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 

primeira figura, do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JURANDIR BOTTERI NEGRÃO.Sem custas. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas, anotações e cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 25 de outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71493 Nr: 1318-37.2016.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGAB, KAR, FCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEY RODRIGUES BARBOSA, 

Filiação: Antonio Rodrigues Barbosa e Sebastiana Maria Barbosa, 

brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 07 de dezembro de 2017.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68451 Nr: 1402-72.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdO, DPdEdMG, MFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DULCLACI DIAS DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 02 de 

agosto de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29388 Nr: 137-17.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, f. 185/186, conforme petição de f. 187v.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29172 Nr: 3051-88.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO BASSO, DILVANA DE LOURDES 

MINUSCULI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, 

Riudeslar Lopes Pereira - OAB:MT/ 12.652, RIUSDELAR LOPES 

PEREIRA - OAB:12652/MT, SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA 

MANRIQUE - OAB:14.486/MT

 Visto.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por Jorge Luiz Zanon 

contra Luiz Paulo Basso e Dilvana de Lourdes Minusculi Basso, todos 

qualificados.

Às fls. 322/327 acostou-se aos autos acordo celebrado entre as partes, 

noticiando a composição amigável e requerendo a homologação do acordo 

e a suspensão do processo para ulterior extinção quando de seu integral 

cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.
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RELATEI

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como visto, as partes encontram-se devidamente representadas, não 

havendo óbice ou qualquer irregularidade que impeça a homologação do 

acordo firmado entre as partes.

Neste passo, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes (fls. 324/327), ao passo 

que determino a suspensão dos presentes autos até ulterior cumprimento 

do acordo celebrado.

Cumprido o acordo, venham os autos conclusos para extinção.

Face ao acordo formalizado entre as partes, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores que se encontram constritados no feito em 

favor da parte exequente, cujos dados bancários encontram-se 

declinados às fls. 326.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2244 Nr: 286-96.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GRECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Vistos.

Considerando que Código de Processo Civil norteia-se, dentre outros, 

pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da Exceção 

de Pré-Executividade de fls. 215/224.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

 Após, retornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19910 Nr: 1680-94.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Tendo em vista que eventual acolhimento dos embargos opostos implicará 

na modificação da decisão embargada, intimem-se a embargada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, com fundamento no artigo 1023, 

§2º, do Código de Processo Civil.

Após, voltem conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73913 Nr: 2882-57.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADECO SAÚDE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O M V - BORRACHAS LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A

 Vistos,

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 663 Nr: 133-68.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VENÂNCIO, EURICO 

VENÂNCIO, APARECIDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, em 48 horas, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 361 Nr: 179-28.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB. FINANCEIRA S.A -CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVEST.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA ANUNCIAÇÃO COUTINHO, ELMIRO 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO KENJI RIBEIRO - 

OAB:110427/SP, JAIR KAUFFMAN - OAB:17421/MT

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Após cumprimento do Provimento 81 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, defiro o pedido de expedição de alvará judicial dos valores 

bloqueados às f. 166 em favor da parte exequente, sendo que após a 

expedição, o cartório deverá intimar a parte executada para impugnação, 

em 48 horas. Após o decurso de prazo sem manifestação, certifique o 

cumprimento do Provimento e retornem os autos conclusos para 

autorização judicial acerca do levantamento do valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27277 Nr: 1151-70.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELMIRO PEREIRA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Visto,

Considerando os termos da certidão de fl. 149, informando o falecimento 

do autor MIGUELMIRO PEREIRA VIDAL, necessário se faz a regularização 

do polo ativo da ação, através da habilitação dos herdeiros do de cujus, 

nos termos do art. 687 e seguintes do CPC.

Dispõe o art. 313, inciso I, e § 1º, do CPC que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

 § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.”

Sendo assim, face o falecimento do autor SUSPENDO o feito pelo período 

de 06 (seis) meses (art. 313, § 2º, II do CPC).

Sem prejuízo, considerando que fora informado o nome dos filhos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 428 de 585



falecido, fls. 148, proceda-se a busca do endereço deles nos sistemas on 

line disponíveis.

Contudo, para fins de viabilizar a pesquisa do endereço dos filhos do 

autor, determino seja advogada da parte autora intimada para, no prazo de 

10 (dez) dias, informar o número do CPF deles.

Com o encarte da informação, tornem-se os autos conclusos para 

pesquisa do endereço.

Encontrado o endereço, expeça-se o necessário visando sua intimação 

para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo.

Não encontrado o endereço, intime-os, por edital, para manifestem 

interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação 

no prazo 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8314 Nr: 124-62.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROQUE TEIXEIRA, ITAMAR JORGE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, 

MARCELO RODRIGUES LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

- OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a parte requerida, Marcos Antonio Lopes da Cruz, 

para apresentar contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63730 Nr: 1006-04.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ME, 

ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, ROSILENE DAS GRAÇAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias , manifeste-se 

acerca do documentos de fls. 105/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1706 Nr: 355-65.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DA SILVA FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Visto.

Concedo o prazo de 30 dias requerido às f. 429, momento em que a parte 

autora deverá manifestar nos autos e, após, voltem conclusos para 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72264 Nr: 2291-95.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO, 

ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a impugnação de f. 84/87, manifeste-se o executado, em 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22976 Nr: 216-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA EBENEZER LTDA., NELSON 

HUBNER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851E/MT, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FISCHER BUSS 

WEISS - OAB:14727/MT

 Visto.

Considerando a certidão de f. 91, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22991 Nr: 232-18.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METORPEÇAS MECANICA TORNO E PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Praça Ou Leilão ME104

Valor do Débito:

Data da Primeira Praça/Leilão:

Horário da Primeira Praça/Leilão:

Data da Segunda Praça/Leilão:

Horário da Segunda Praça/Leilão:

Descrição dos Bens:

Local onde se encontram os bens:

Valor Total da Avaliação:

Ônus, Recurso ou Causa Pendente, se houver:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62273 Nr: 247-40.2016.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA DA SILVA LOQUETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE ALMEIDA 

SANTANA SOUZA - OAB:18618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONILDA DA SILVA LOQUETI, Cpf: 

20073958867, Rg: 2782304-0, Filiação: Helena Martins Silva e Cicero Silva, 

data de nascimento: 28/08/1968, brasileiro(a), natural de Gabriel 

Monteiro-MT, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

HELENA MARTINS SILVA, Cpf: 39493767809, Rg: 17327688, Filiação: 

Pedro Martins e Ana Ferreira Martins, brasileiro(a), viuvo(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de HELENA MARTINS SILVA, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curador LEONILDA DA SILVA 

LOQUETI, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida.Julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III do Código 

Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se 

na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias.Sem custas ou honorários.Expeça-se o necessário, com 

urgência.Publ ique-se.  Registre-se.  Int imem-se.  Cumpra-se . 

Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro, 11 de janeiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 05 de julho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13663 Nr: 2973-70.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Visto.

Intime-se a parte exequente para que informe o valor atualizado do débito 

para fins de responder o ofício de f. 121.

Com a informação do valor mencionado, expeça-se ofício em resposta ao 

expediente de f. 121 e, após, cumpra-se as determinações de f. 117 com 

a suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27893 Nr: 1771-82.2010.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195/MT, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, JÁDER 

FRANCISCO DEI RICARDI - OAB:OAB/MT 12.99, MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53069 Nr: 2504-43.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO LACHOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210137

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24984 Nr: 2223-29.2009.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MILTON MAEDA FRAGOSO, ESPOLIO DE 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, MARIA MOREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, ANTONIO 

LUIZ VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA HELENA CALVO - 

OAB:216634/SP, PRISCILA DE ALMEIDA - OAB:284.859/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALMEIDA VILELA - 

OAB:OAB/MT 11.012, ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - OAB:11012/MT, 

PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79798 Nr: 1442-89.2018.811.0033

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO GREGORIO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO GREGORIO FREITAS SANTOS, 

Cpf: 02802592122, Rg: 1738915-1, Filiação: Ines Freitas e Jose Arlindo 

Gregorio Santos, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido acerca das medidas protetivas 

concedidas abaixo em favor da vítima.

Despacho/Decisão: PROCESSO Nº: 1442-89.2018.811.0033CÓD: 

79798REQUERENTE: ELISIANE ARANTES VIANAREQUERIDO: ROGÉRIO 

GREGÓRIO FREITAS SANTOSDECISÃO Vistos,Cuidam os autos de pedido 

de aplicação de medidas protetivas em favor da requerente ELISIANE 

ARANTES VIANA, vítima de ameaça praticada em situação de violência 

doméstica, em que figura como agressor seu ex-esposo ROGÉRIO 

GREGÓRIO FREITAS SANTOS.Sustenta a requerente que: (...) QUE a 

declarante informa que conviveu com Rogério por volta de 08 anos e 

estão separados há 05 meses; QUE desse relacionamento tiveram um filho 

que está com 02 anos e 03 meses de idade; QUE esclarece que quando 

se separaram, ficou tudo resolvido com a divisão de bens e pensão do 

filho, porém nos últimos 20 dias, Rogério está diferente, indo visitar o filho 

apenas nos períodos noturnos; QUE no dia 19 de maio, Rogério foi até sua 

casa pro volta das 20:00 horas e colocou a cabeça por cima do muro 

gritando pela declarante; QUE ele pediu para ver o filho, e a declarante 

pediu que retornasse no manhã seguinte, porque o filho estava dormindo; 

QUE Rogério foi para casa de Rineide, irmã dele e que por volta das 21:00 

horas, Rineide ligou perguntando se Rogério estava na casa da 

declarante. Que Rineide informou que Rogério saiu de lá dizendo que 

estava indo para a casa da declarante, e que Rineide pediu para que caso 

Rogério pedisse para voltar com ela, ela para dizer que voltaria, porque 

Rogério saiu de casa muito estranho; QUE enquanto ainda estava falando 

com Rineide por telefone, visualizou que Rogério estava dentro do seu 

quintal; QUE ele pulou o muro e ficou escondido atrás da casa, 

sondando-a pela janela da cozinha; QUE quando percebeu que a 

declarante o viu, se escondeu; QUE a declarante tentou falar com ele, 

porém ele não respondia nada, mas notou que ele estava muito nervoso; 

Que após alguns minutos Rineide chegou e Rogério se escondeu; QUE a 

declarante pegou o filho e foi dormir na casa da irmã e Rineide conseguiu 
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levar Rogério embora; QUE Rineide ainda acrescentou durante a conversa 

por telefone, que Rogério não está aceitando a separação; QUE não sabe 

informar se Rogério estava embriagado ou se ele faz uso de drogas; QUE 

teme por sua integridade física, pois é a segunda vez que Rogério pula o 

muro de sua casa para ficar lhe espionando e deseja medidas protetivas 

(...). Relatei.Fundamento e Decido.De início, cumpre anotar que entre todos 

os tipos de violência existentes contra a mulher, aquela praticada no 

ambiente familiar é uma das mais cruéis e perversas. O lar, identificado 

como local acolhedor e de conforto passa a ser, nestes casos, um 

ambiente de perigo contínuo que resulta num estado de medo e ansiedade 

permanentes.No caso em estudo, está configurada a situação de iminente 

risco de violência decorrente da relação amorosa que existiu entre a 

ofendida e o requerido. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a 

atuação estatal e a tutela judicial no sentido de propiciar instrumentos 

próprios para coibir a concretização destes riscos.Ademais, é importante 

frisar que a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico é 

de suma importância, já que, em regra, as violências ocorrem, na maioria 

das vezes, dentro do próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal.Neste 

sentido a jurisprudência:PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

MEDIDAS PROTETIVAS ESTIPULADAS PELA LEI N. 11.340/2006 ("LEI 

MARIA DA PENHA"). DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO DAS DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. 

DENEGAÇÃO. 1. Sendo demonstradas a necessidade e a razoabilidade 

das determinações da autoridade coatora, que visaram à proteção de 

mulher contra a prática de violência moral e psicológica por parte do 

paciente, devem elas ser mantidas. 2. Não constitui constrangimento ilegal 

o deferimento de medidas protetivas apoiadas em fatos que denunciam 

conduta ameaçadora do marido contra a mulher. 3. Ordem de habeas 

corpus denegada (TJMA - Tribunal de Justiça do Maranhão - Processo 

Número: 226672007 - Acórdão: 0706972008 - Relator: LOURIVAL DE 

JESUS SEREJO SOUSA - Data de Publicação: 11/02/2008).APELAÇÃO 

CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - 

RELEVÂNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. As lesões corporais 

praticadas no âmbito familiar são, na maioria das vezes, realizadas às 

escuras, sem a presença de testemunhas. Daí ser relevante, neste tipo de 

delito, a palavra da vítima, não sendo imprescindível que existam 

testemunhas presenciais. (TJMG, 1ª Câmara Criminal, Apelação n.º 

1.0382.05.051316-9/001, Relatora: Desembargadora Márcia Milanez; j. 

18.03.2008).Assim, configurada a hipótese de violência doméstica (art. 7º, 

inciso II, da Lei n.º 11.340, de 07.08.06), bem como a imperiosa 

necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, o 

deferimento da imposição das medidas é de rigor, no intuito de resguardar 

a integridade física e psíquica da requerente.À vista do exposto, nos 

termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006) concedo à ofendida as medidas postuladas, o que faço para 

aplicar imediatamente ao ofensor as medidas protetivas de urgência:1. 

Proibição do ofensor de praticar determinadas condutas, entre as quais:1. 

a) se aproximar da ofendida, seus familiares e das testemunhas, 

mantendo limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros.1. b) ter 

qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares, inclusive, seu 

filho e testemunhas por qualquer meio de comunicação;1. c) frequentar 

determinados lugares, quais sejam: a residência da requerente e seu local 

de trabalho, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.1. d) 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;1. e) suspensão da 

visita ao dependente menor, seu filho.Não vislumbro a possibilidade no 

deferimento das seguintes medidas, ora pleiteadas: prestação de 

alimentos provisionais ou provisórios de dois salários mínimos, posto que 

não demonstrado o binômio necessidade – possibilidade para tanto; 

encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de 

proteção e atendimento, eis que não demonstrado nenhum abalo físico ou 

psíquico que peça determinada ação; afastamento da ofendida, sem 

prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos, 

pois já fora deferido o imediato afastamento do ofensor do lar; restituição 

dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, por não ter 

sido apresentada nas declarações da ofendida nenhuma situação que 

ensejasse o deferimento da presente medida; estabelecimento de caução 

provisória mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 

decorrentes de violência doméstica sofrida, considerando o fato de que 

não consta nos autos prova de eventual perdas e danos, o que também 

pode ser apuração por ação competente, nas vias ordinárias; separação 

de corpos, posto que conforme relatado as partes já se encontram 

separadas de fato há mais de 05 (cinco) meses; Intime-se a requerente 

pessoalmente desta decisão, cientificando-a, ainda, de que caso o 

requerido descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá a 

autora imediatamente procurar a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum 

local para a adoção das medidas pertinentes.Intime-se o requerido 

pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de qualquer 

dessas medidas ensejará na decretação de sua prisão preventiva (art. 20 

da Lei n.º 11.340, de 07.08.06). Caso não seja encontrado, proceda-se 

sua intimação por edital.Expeça-se o necessário.Ciência à Autoridade 

Policial, bem como ao representante do MPE.São José do Rio Claro-MT 

para Diamantino, 24 de maio de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito Plantonista

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 06 de julho de 2018

Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22440 Nr: 2304-12.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE ACOSTA SILVA - 

OAB:23963/O

 Visto.

Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67241 Nr: 2972-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBYFOL - UBY AGROQUIMICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS REZENDE DE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188.846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:012529-OAB/MT

 Visto.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias requerido às f. 325 e, após, a 

juntada do documento, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 391 Nr: 23-06.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Visto.

Intime-se o exequente para manifestação acerca do comprovante de 

pagamento de f. 353, no prazo de 5 (cinco) dias e, após, voltem conclusos 

para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60220 Nr: 1591-90.2015.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 431 de 585



 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN, PEDRONILA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o teor da certidão de f. 123, intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26751 Nr: 623-36.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA MAZUCHINI MERCEARIA-ME, KEILA 

MAZUCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Com o teor do Ofício de f. 63, n. 182/2018, intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo requerer o que de 

direito e, após, voltem para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29567 Nr: 315-63.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA LIMA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, inclusive, 

pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, estarem 

impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, entendo 

desnecessária a designação de audiência preliminar.

2. Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente, sua incapacidade permanente para o trabalho.

- PROVAS

De ofício, determino a produção da prova pericial.

Para a realização da perícia, nomeio o medico perito atuante a ser 

certificado pela Secretaria, que deverá apresentar o laudo, em 30 dias, 

atendendo aos seguintes quesitos:

 a) o (a) Requerente sofre de alguma doença?;

 b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa?

 c) Essa doença a impede de realizar seu trabalho habitual?

Além dos quesitos apresentados pelo Juízo, deverá o perito responder 

aos quesitos apresentados pelas partes.

Intimem-se as partes para apresentar quesitos ou indicar assistente 

técnico, no prazo de 5 (cinco) dias.

O perito judicial deverá informar o Juízo e as partes, com antecedência, 

acerca da data de realização da perícia (artigo 431-A, CPC).

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

em 5 (cinco) dias.

Fixo os honorários periciais em R$ 500,00, cujo pagamento será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados.

Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se ofício, nos moldes do anexo I 

da Resolução 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Cuiabá, acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação de 

pagamento, informando o nome da Comarca e todos os dados 

necessários à efetivação do depósito, discriminando-se o tipo de perícia 

realizada.

Fixo o prazo de 20 dias para a entrega do laudo, nos termos do artigo 433 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29941 Nr: 694-04.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA DÁGOSTO LTDA, DAVID JOSE 

DA CUNHA, ERISLANDIA BEZERRA DE SOUZA, RESIUTIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS E RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:SP/146.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, Riudeslar Lopes 

Pereira - OAB:MT/ 12.652

 Visto.

Sobre a exceção de preexecutividade apresentada às f. 533/541, 

intime-se a parte exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias, e 

após voltem para decisão.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000338-45.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1000338-45.2018.8.11.0033 REQUERENTE: FRANCISCO 

XAVIER DOS ANJOS E OUTROS SENTENÇA Vistos, Francisco Xavier dos 

Anjos, Andreia de Campos dos Anjos e Ricardo Xavier dos Anjos, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com requerimento de 

Alvará Judicial para levantamento de importância depositada em conta 

poupança nº 18.643-0 mantida na instituição Bancária Banco do Brasil 

S/A, Agência nº 3.628-5, desta cidade e Comarca de São José do Rio 

Claro/MT, em nome de Maria de Campos dos Anjos, falecida 04/12/2012, 

que seria esposa do primeiro interessado e filha dos demais. É o relato do 

essencial. Fundamento e Decido. A parte interessada direcionou esta 

demanda ao Juizado Especial Cível desta Comarca de São José do Rio 

Claro/MT. Logo, esta unidade judiciária é absolutamente incompetente para 

apreciar e julgar a demanda. Lado outro, frise-se que de acordo com os 

atos de instalação, os feitos no Juizado Especial tem processamento 

eletrônico por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe), circunstância 

que inviabiliza a remessa dos presentes autos para aquele Juízo Especial, 

cabendo ao interessado a renovação do pedido, de acordo com as 

exigências próprias daquela unidade judiciária. Destaque-se, nesse 

particular, que, a despeito de acirrada controvérsia doutrinária e 

jurisprudencial, preferimos dividir os pressupostos processuais em duas 

categorias: (i) pressupostos processuais para a constituição válida do 

processo e (ii) pressupostos processuais para o desenvolvimento regular 

do processo. E, dentro dessa perspectiva, inserimos a “competência” 

dentro dessa última categoria, porquanto, para que o processo se 

desenvolva validamente, o órgão jurisdicional tem que ser competente. 

Nessa linha de pensar, estando ausente, como no caso, competência para 

esta unidade judiciária apreciar e julgar a demanda, e, ante a 

impossibilidade de remessa dos autos ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, mister o reconhecimento, de ofício, da ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo e a consequente extinção processual sem resolução do mérito 

(art. 485, IV, c/c § 3º, do CPC). Ante o exposto, com fundamento no artigo 

64, § 1º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 1ª Vara da Comarca de São José do 

Rio Claro para processar e julgar a ação e, com fundamento no artigo 485, 

IV, c/c § 3º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se, com as anotações e baixas 

de estilo. Sem condenação ao pagamento de custas, posto que defiro a 

gratuidade de justiça postulada. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
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Cumpra-se. São José do Rio Claro – MT, 04 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29975 Nr: 728-76.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR, ANDREIA 

GARGIULO MARTINEZ CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 Vistos etc.

1. INDEFIRO a postulação do exequente de fl. 122 (busca de endereços), 

vez que os executados já foram citados.

2. Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 120).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31136 Nr: 1891-91.2011.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE, 

CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 "Vistos...Portanto, tais circunstâncias revelam, a mais não poder, o 

desinteresse da parte autora no regular prosseguimento deste feito, 

sendo de rigor, pois, a extinção processual sem apreciação do mérito, 

ante o abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias e, 

principalmente, porque não houve a regularização processual. 3. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 76, § 1º, inciso I, e no artigo 485, 

inciso III e IV, c/c § 1º desse mesmo dispositivo legal, todos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ante o abandono da causa pelos embargantes por mais de 30 

(trinta) dias e ante a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Condeno os Embargantes 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim ao 

pagamento de honorários advocatícios ao advogado do embargado, verba 

honorária essa que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa (art. 85, § 2º, do CPC). Traslade-se cópia desta sentença para a 

Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1324-94.2014.811.0033, 

Código 27447, em apenso. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com as providências, 

anotações e baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema Apolo 

TJ/MT. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intimem-se e Cumpra-se.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25607 Nr: 2847-78.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE, ADRIANA MARIA 

BRESSAN CEDEDESE, SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOMINGOS PIERDONA, CLAUDECIR 

FRANCISCO CENEDESE, ADRIANA MARIA BRESSAN CEDEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR. STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B, GUSTAVO CASTRO GARCIA - OAB:2.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JR. STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, que 

o processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para 

o arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25682 Nr: 2917-95.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR, IRINEU 

SANCHES CAMPOS, TEREZA CARNAVALLI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25682 Nr: 2917-95.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR, IRINEU 

SANCHES CAMPOS, TEREZA CARNAVALLI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

querendo, retirar o Termo de Penhora e promover sua averbação junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54490 Nr: 327-72.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY LUIS KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16.164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6835/MS

 Vistos, etc.

1. Intimem-se os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63769 Nr: 1022-55.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004).d)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50508 Nr: 2363-58.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRÁS - USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 a.INTIMEM-SE os patronos do Exequente e do Executado do inteiro teor 

desta decisão, devendo o Credor, em 20 (vinte) dias úteis, manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.b.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e promovam-se as 

alterações necessárias na capa dos autos e Sistema Apolo quanto ao 

valor da causa.c.Decorrido o prazo inscrito no item “a”, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos.4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78899 Nr: 1006-33.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. DE SOUZA NETO - ME, SEBASTIÃO RODRIGUES 

DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes embargos, extinguindo a ação com julgamento de mérito, com 

esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como aos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

exequendo.Dê-se ciência à Defensoria Pública e intime-se o embargado, 

via DJe, na pessoa de seu advogado.Traslade-se cópia desta sentença 

para a Execução de Título Extrajudicial nº 508-44.2012.811.0033, Código 

32322, em apenso, desapensando-se.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, 

dando-se, inclusive, baixa na distribuição.Publicada com a inserção no 

Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, 

CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9771 Nr: 1712-22.2005.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CÂNDIDO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO CORREIA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ DA MOTA 

SOARES - OAB:OAB/MT 9710-A, ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de redesignação de audiência e expedição de carta 

precatória para oitiva de testemunhas, protocolado pela parte requerida às 

fls. 736.

Pois bem.

 ACOLHO em partes o pedido de fls. 736. Para tanto, determino que se 

EXPEÇA carta precatória, para a comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

para a oitiva das testemunhas Ricardo M. da Silva e Maria Expedita da 

Silva. Intime-se o requrido para rcolher custas e despesas processuais 

para expedição e cumprimento da deprecata.

No mais, considerando que a audiência designada para este feito será 

realizada na próxima semana, MANTENHO a data aprazada para a 

solenidade.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22039 Nr: 2297-98.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO ARTICO REFRIGERAÇÃO LTDA, 

EDIMILSO PEREIRA DA SILVA, ÉLIDA ANTÔNIA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2297-98.2010.811.0049 – Cód. 22039

ESPÉCIE: Execução Fiscal

EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 EXECUTADO: ELETRO ARTICO REFRIGERAÇÃO LTDA

INTIMANDO(A, S): ELETRO ARTICO REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 

08.191.805/0001-71, Endereço: Av. Mato Grosso, nº 83, Bairro: Centro, 

Cidade: Vila Rica-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do presente edital, O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 506,79 (quinhentos e seis reais 

e setenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da 

r.sentença proferida nos autos.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94 (cento e vinte e nove 

reais e noventa e quatro centavos), para recolhimento da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Patrícia Raquel S. M. Ferreira - Gestora Adm. 3 - Responsável pela 

CAA, digitei e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66090 Nr: 1624-27.2018.811.0049

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU CAETANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRAMENTO AGRO INDUSTRIAL S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTÔNIO NUNES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 434 de 585



OAB:14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

 Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes, para contestarem a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contendo as advertências legais, nos termos 

do art. 259, inciso I do CPC.

Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da União, dos Estados e dos Municípios.

 Notifique-se o Ministério Público nos moldes art. 178 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56235 Nr: 2136-78.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Tatiana Moreira, todos devidamente qualificados na 

exordial.

Na decisão de fls. 09, foi determinado o arquivamento dos autos, nos 

termos do Provimento nº 13/2013-CGJ/MT, bem como a cientificação da 

parte exequente.

 Auscultada, a exequente requereu a extinção do feito, ante o pagamento 

do débito (fls. 11/14).

É o relatório.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se verifica à fls. 11.

Ante o exposto, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito.

 Eventuais custas pela exequente.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60253 Nr: 1328-39.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENOINO JUVILESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA DE FÁTIMA NEGRÃO 

MARCELO - OAB:325.574, IRINEU MARCELO - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a se manifestar no 

prazo legal acerca do Recurso de Apelação interposto nos autos.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16810 Nr: 1189-07.2007.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LUIGI PERACHIA, RENÊ FRANCISCO 

FUNGHETTO, Valdir Antônio Niedermeier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para intimar a parte 

Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

certidão de fl. 202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31984 Nr: 163-27.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Aparecido de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para INTIMAR a parte 

Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 1051-30.2013.811.0092

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT, Léia Paula Aparecida Claudio - OAB:114202/MG

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial para, 

confirmando a liminar, PROIBIR o requerido de aproximar-se das crianças, 

tendo como limite mínimo a distância de 50 (cinquenta) metros, proibindo-o 

ainda de frequentar a qualquer título o lar das crianças, o seu local de 

convivência, a residência dos seus familiares e seu local de estudo, 

sendo permitido a este apenas a visitação monitorada, mediante a 

presença de conselheiro tutelar, assistente social, psicólogo e ou 

profissional habilitado, em data e local previamente agendado com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, determinando ainda, a inserção 

da família junto a programa de atenção integral à família, a realização de 

estudo residencial, psicossocial e acompanhamento do caso por meio de 

assistente social e psicólogo com o envio de relatório a este juízo, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Isento de custas e emolumentos nos termos do art.141, §2º, 

da Lei nº 8.069/1990.Oficie-se a secretaria de assistência social deste 

Município para ciência desta sentença e o regular acompanhamento 

psicossocial das infantes e sua genitora nos termos do art. 88, I, da Lei nº 

8.069/1990.Ciência ao MP.Transitada em julgado, arquivem-se.P.I. Alto 

Taquari/MT, 5 de julho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20477 Nr: 621-83.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira, Fábio Vilela de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Olga Coelho de Oliveira, Ary Coelho 

de Oliveira, Marly Subtil de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 
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OAB:5.175-B MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 20477

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Honorários Advocatícios movida por 

Iran Negrão Ferreira e Fábio Vilela de Carvalho em face de Olga Coelho de 

Oliveira, Ary Coelho de Oliveira e Marly Subtil de Oliveira Gomes, todos 

devidamente qualificados.

 Conforme fls. 73/74, vº, as partes exequentes transacionaram acordo 

com o espólio da executada Olga Coelho de Oliveira, requerendo a 

extinção do feito pelo pagamento do débito.

Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, extinta a execução, em face da executada Olga Coelho de 

Oliveira, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Custas e Honorários na forma do acordo.

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias em relação aos demais executados.

 Assim, intimem-se os exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à atualização do débito e, na sequencia, venha-me conclusos 

para deliberação quanto ao pedido de penhora on-line via BacenJud.

Alto Taquari/MT, 05 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30562 Nr: 32-86.2013.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Schmidt Junior - 

OAB:6878/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30562

Despacho

Intime-se a parte embargante para, querendo, manifestar-se à impugnação 

de fls. 220/228, no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se para que, no 

prazo de 10 dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

explicitando o cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, 

caso haja necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado 

aos autos, o respectivo rol de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 29 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31670 Nr: 1226-24.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDdSSR, JdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

artigo 924, III do NCPC, o que faço com resolução de mérito.Arbitro 

honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa da 

exequente em juízo no importe de 2 (duas) URH.Sendo de conhecimento 

do juízo que a advogada nomeada dativa para patrocinar a defesa da 

exequente não atua mais nesta Comarca, e pela ausência de Defensoria 

Pública instalada em Alto Taquari/MT, nomeio o Dr. Ricardo Alexandre 

Tortorelli OAB/MT 8.974-A, para ciência da presente sentença.Isento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas necessárias.Ciência ao 

Ministério Público.P.IAlto Taquari/MT, 29 de junho de 2018. Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31595 Nr: 1155-22.2013.811.0092

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB-MT 11.771-A

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Isento de 

custas e honorários por serem as partes beneficiárias da justiça 

gratuita.Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a 

defesa do autor em juízo no importe de 3 (três) URH.Com o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se 

os autos, independentemente de nova determinação.P.I.Alto Taquari/MT, 

06 de julho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36826 Nr: 327-21.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Moraes de Oliveira - 

OAB:12.913/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para cientificar os 

advogados do Réu acerca do resultado do mandado de ref: 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42645 Nr: 1480-55.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JESUS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para fins de INTIMAR A 

PARTE AUTORA, para que, no prazo de 05( cinco) dias, manifeste-se 

quanto as certidões ref: 20 e 21, e requeira o que entender de direito.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36181 Nr: 437-54.2010.811.0084

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Apiacás-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rufino dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Juridica do 

Município de Apiacás - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Valdir Rufino dos Santos Filho

Valor das Custas Processuais:506,04

Prazo para pagamento:30

Pagamento sob pena de:Protesto. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 
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da Lei .

Nome e cargo do digitador:Bruna Franco Chesini - Gestora da Central de 

Arrecadação e Arquivamento

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 6138 Nr: 2253-30.2001.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Valverde Perez, Edson Aparecido Alves 

Seles, Silvio Gomes Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Henrique Moraes 

- OAB:24464/O OABMT, Paula Marcia Caceres Dan - OAB:3621/MT, 

Sergio Vieira Ramos - OAB:5012-A

 (...) Isso posto, porque aparentemente demonstrado o preenchimento dos 

requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o pedido e DEFIRO/CONCEDO a 

REABILITAÇÃO CRIMINAL ao requerente SILVIO GOMES CAMPOS.

Consequentemente, após o decurso de prazo recursal e confirmação em 

remessa necessária, DETERMINO o sigilo sobre os registros do processo 

penal n. 2253-30.2001.811.0038 (6138) e a expedição do necessário ao 

cumprimento e exclusão dos registros de dados do requerente de banco 

de dados criminais, entre os quais o Instituto de Identificação e Estatística 

ou repartição congênere, assim como o Cartório Distribuidor, o Instituto de 

Identificação do Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia 

de Polícia Judiciária Civil de onde proveio/originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais - SINIC, sem prejuízo de futura revogação na hipótese do CP, art. 

95 e CPP, art. 750.

Intime. Cientifique a representante do Ministério Público.

Nada pleiteado pela parte em relação a recurso, diante da concessão da 

reabilitação e previsão de remessa necessária - CPP, art. 746 -, 

DETERMINO o envio ao E. Tribunal de Justiça do Estado para reexame 

necessário.(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Juntada de Correspondência Devolvida pelo motivo 

"Desconhecido". INTIMO o requerente para manifestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99460 Nr: 1198-48.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 (...) Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RICARDO 

MAMEDES, em relação ao(s) fato(s) delituoso(s) narrado(s) em epígrafe, 

no processo n. 1198-48.2018.811.0038, de código n. 99460 e processo n. 

1133-53.2018.811.0038, de código n. 99302, por reconhecer ex ofício – 

CPP, art. 61 - a DECADÊNCIA DO DIREITO da parte ofendida/vítima, com 

fundamento nos arts. 88 e 92 da Lei n. 9.099/95 e ainda com o art. 107, IV, 

c/c art. 103, todos do CP.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54, 55 e 87 e Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV. 

Transitada em julgado, arquive com as baixas e anotações devidas.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo 

ao disposto no art. 1.387 da CNGC e Enunciado Criminal n. 105 do FONAJE 

(Aprovado no XXIV Encontro - Florianópolis/SC), respectivamente, in 

verbis:

“Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. (...)

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41189 Nr: 1320-10.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cardoso Barreiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural ajuizada por JOSÉ CARDOSO BARREIROS contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário pleiteado.

Entrementes, a parte autora manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda (fl. 49).

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que o feito tramita pelo pálio da 

assistência judiciaria gratuita.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61681 Nr: 3341-80.2017.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alyna Ferreira Amaral, Janaina Nunes Tavares Camargo 

Scarpatt, Sueni de Paula Tavares Finotti, Vanderlei Leal de Souza, Robson 

Cruz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:7255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ARRUDA DE CARLI 

ESTEVES - OAB:15389/O

 Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM PLEITEADA, para determinar que 

seja afastada a aplicação da Lei Complementar n.º 030/2017, 

determinando que sejam restabelecidos nos vencimentos dos servidores 

prejudicados, os benefícios que lhes foram concedidos pela aplicação dos 

caracteres da Lei Complementar n.º 029/2017.Sem custas processuais, 

como autoriza o art. 10, XXII da Constituição Estadual e sem honorários 

advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do Supremo Tribunal 
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Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.Encaminhem-se cópias 

desta decisão à autoridade impetrada, nos termos do art. 13 da citada 

Lei.Como manda o artigo 14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança, Lei 

Especial que, portanto, se sobrepõe à norma geral prevista no CPC (REsp 

786.561/RS, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/02/2006, p. 272) DETERMINO que a 

presente sentença fique sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o 

prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à Instância 

Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário.DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68352 Nr: 1714-07.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO EM PARTE o 

pedido de antecipação da tutela para conceder ao requerente HAROLDO 

OLIVEIRA MOREIRA o direito de visitas ao infante José Renato Brito 

Moreira.Pelas condições pessoais da parte autora, considerando que este 

reside em município distante cerca de 700km (setecentos quilômetros), a 

visitação será na MODALIDADE LIVRE, respeitando a obrigação de avisar 

a requerida/genitora com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas.Consigne-se ainda que, poderá o requerente buscar o infante, 

desde que não comprometa outras atividades, na sexta-feira, após o 

horário escolar, devolvendo-o no domingo até as 18h00min.Desde já, 

também fica autorizado que, em horário previamente agendado, o 

requerente possa buscar o infante no Dia dos Pais.Ao menos neste 

momento processual, fica o requerente/genitor vedado de se deslocar 

com o infante até a cidade de Colniza/MT podendo, todavia, se locomover 

para o município de Barra do Bugres/MT (conforme relatado à fl. 95).4. 

Quanto a necessidade de realização de estudo psicossocial junto ao 

infante, DETERMINO que a equipe interdisciplinar deste juízo tome as 

providências cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.5. Acerca dos fatos 

narrados e exposição efetuada nas redes sociais, INTIME-SE a parte 

requerida para que, pessoalmente, RETIRE A POSTAGEM na qual divulga 

trecho de decisão judicial no domínio “facebook.com”, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas.De igual modo, advirto a requerida que este 

processo, por envolver o interesse de menor incapaz, tramita sob sigilo, 

sendo que a divulgação em redes sociais pode constituir crime a ser 

apurado em competentes autos.6. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

bem como já intimando as partes para sessão de mediação/conciliação 

anteriormente designada.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22593 Nr: 1111-75.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Nunes Ferreira, Silvio Cezar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data procedeu-se com o devido cadastramento do 

novel patrono da parte autora, observado o disposto na petição de fl. 47. 

Ademais, considerando o contido no despacho de fl. 58, intimo o patrono 

da parte autora, via DJE, para informar nos autos o motivo do pedido de 

extinção formulado a fl. 47 (extinção pelo pagamento ou desistência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40415 Nr: 229-79.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção a Ordem de Serviço n° 001/2018 deste foro, 

IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar a parte Autora, via DJE, 

através de seu patrono, devidamente constituído, para que especifique as 

provas que pretendem produzir, ou ratificar as já existentes no presente 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado como 

desinteresse..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41189 Nr: 1320-10.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cardoso Barreiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via 

DJE, através do seu patrono, devidamente constituído, para ciência da 

sentença prolatada nos autos em 18/04/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60044 Nr: 2371-80.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAUTILHO BARBOSA RIBEIRO NETO, Andressa Zagnoli 

Riberito Barbosa Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A COMERCIO DE MARAVALHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, JANNINE CRUZ SOUZA - OAB:19565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/O

 Intimo as partes por meio dos seus patronos legalmente constituído para 

conciliação/mediação designada para o dia 16/08/2018 às 13h00min, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59924 Nr: 2317-17.2017.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enizio Fernandes da Silva, EZEQUIAS PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Intimo as partes por meio dos seus patronos legalmente constituídos para 

conciliação/mediação designada para o dia 17/09/2018 às 13h00min, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63543 Nr: 4407-95.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lucélia Felipe Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO ROMANO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes por meio dos seus patronos legalmente constituídos para 

conciliação/mediação designada para o dia 25/09/2018 às 14:30 horas, a 

ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 29 Nr: 4-41.1984.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Mercantil e Industrial Parizotto, atualmente 

denominada Atacadão S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda Fregadolli Brandão, Alda Neumann do 

Amaral, Ravísio Ferreira de Almeida, Adenival Alves França, Hiberville 

Paulo de Athaíde, Maria José de França, José Aparecido Rafaeli, Ana 

Maria de Oliveira Almeida, Luiz Totti Neto, Leonita Franciscato Totti, Alberto 

José Ludovico, Cecília Naldi Ludovico, Edmar Washington Oliveira Telles, 

Consuelo da Graça Oliboni Telles, Newton Zacarias do Amaral Brandão, 

Agro Pecuária e Industrial Rimacla Ltda, Lucimara Suzilaine Totti, Maurílio 

Bolonhesi, Eliane do Araújo Sebastião Bolonhesi, Vera Lúcia Barbeiro 

Oporto, Luiz Carlos Oporto Castro, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonadabe dos Reis Santiago - 

OAB:7632/MT, Paulo Márcio da Silva - OAB:157.763/SP, Sérgio Garcia 

Martins - OAB:33.903/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:3593/MT, Defensor Público - OAB:, Jorge Medeiros de Souza - 

OAB:729-A/RJ, José Maria Carneiro da Cunha Neto - OAB:27.063/SP, 

Maria Luiza da Cunha Cavalcanti - OAB:6847/MT, Newton Zacarias 

do Amaral Brandão - OAB:70113, Sandra Eliane John - 

OAB:12756/MT

 Certifico para os devidos fins, que em cumprimento a decisão de fls. 

1186/1189, item 3, considerando o falecimento da Requerida Alda 

Neumann do Amaral e do Requerido Newton Zacarias do Amaral Brandão, 

intimo a parte autora, via DJE, através de seu patrono devidamente 

constituído, para que manifeste-se, no prazo de 15 dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65541 Nr: 355-22.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Adinairam da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes por meio dos seus patronos legalmente constituídos para 

conciliação/mediação designada para o dia 25/09/2018 às 13:00 horas, a 

ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010166-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo:8010166-35.2016.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado, conforme cálculo apresentado pelo 

exequente, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-31.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR SARDI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000017-31.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12922985) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000311-83.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da decisão que concedeu o pedido de tutela de 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA HELENA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000216-87.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (Id 12723889) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-67.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALCLEI EFIGENIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000088-67.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 
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patronos, para ciência da r. sentença (Id13361411) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000106-54.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para manifestar acerca do depósito constante no Id 13901175, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO FABIANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000032-97.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 13208354) proferida nos 

autos.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 31927 Nr: 462-60.2007.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDGE SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA 

FLORESTAIS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito se encontra sentenciado, não há que se falar em 

reconsideração da decisão.

Assim, deixo de conhecer o petitório do autor.

Cumpra-se integralmente a sentença, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69873 Nr: 3925-58.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de suspensão deferido na ref. 

19, isto exposto intimo a parte autora para que diga o que de direito no 

prazo de 05 (cinco)dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010063-36.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE PINHEDO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DE PAIVA MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010063-36.2016.8.11.0088. REQUERENTE: MARCOS AURELIO DE 

PINHEDO CARVALHO REQUERIDO: LETICIA DE PAIVA MORAES Vistos. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte 

credora. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados. 

Preliminarmente, intime-se a parte exequente, por seu advogado, para que 

apresente planilha de débito atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Após, cumprida a determinação acima, desde já, 

determino: Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, no 

prazo de 15 dias corridos (Enunciado 165, FONAJE), sob pena de multa de 

10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 dias, dizer sobre a quitação do débito, possibilitando a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu 

silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 

Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 

Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio 

eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Em caso de penhora por 

meio eletrônico, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, para os fins do artigo 854, §3º do CPC. 

Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem 

penhorável seu, intime-se a parte exequente para que os indique, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 24 de maio de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-42.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELMUTE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT0007456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COLETTI DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010039-42.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: ELMUTE DA ROSA 

EXECUTADO: WILSON COLETTI DE JESUS Vistos. Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial perante o Juizado Especial Cível. A parte executada 

foi citada (id 8876756), tendo apresentando embargos à execução no id 

8876761. No id 10491217, as partes pugnaram pela homologação da 

desistência da ação, uma vez que compuseram extrajudicialmente. É, em 

síntese, o relatório. Vieram os autos conclusos para sentença. 
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Fundamentação Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo 

será extinto sem julgamento de mérito quando o juiz homologar a 

desistência da ação. No caso não há impedimento para homologação da 

desistência, uma vez que o executado anuiu com o pedido de desistência. 

Dispositivo Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários (artigo 54, da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. Aripuanã, 14 de junho de 2018. (assinada digitalmente) 

Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010040-27.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELMUTE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT0007456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COLETTI DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010040-27.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: ELMUTE DA ROSA 

EXECUTADO: WILSON COLETTI DE JESUS Vistos. Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial perante o Juizado Especial Cível. A parte executada 

foi citada (id 9003066), tendo apresentando embargos à execução no id 

9003081. No id 10491299, as partes pugnaram pela homologação da 

desistência da ação, uma vez que compuseram extrajudicialmente. É, em 

síntese, o relatório. Vieram os autos conclusos para sentença. 

Fundamentação Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo 

será extinto sem julgamento de mérito quando o juiz homologar a 

desistência da ação. No caso não há impedimento para homologação da 

desistência, uma vez que o executado anuiu com o pedido de desistência. 

Dispositivo Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários (artigo 54, da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. Aripuanã, 14 de junho de 2018. (assinada digitalmente) 

Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-85.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

KACIELLI ZEMBRANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA GONCALVES BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000055-85.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: KACIELLI ZEMBRANI 

EXECUTADO: CLEUSA GONCALVES BATISTA DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por KACIELLI 

ZEMBRANI em desfavor de CLEUZA GONÇALVES BATISTA DA SILVA, 

ambas devidamente qualificadas, objetivando o recebimento da quantia de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), representada pela nota 

promissória anexa à inicial. É o breve relato. Decido. Indefiro a inicial, eis 

que o título que instruiu a presente ação não tem eficácia executiva, pelo 

que seu pagamento não pode ser pleiteado pela presente via. Constata-se 

dos autos que a nota promissória objeto da presente ação, acostada 

juntamente com a inicial, teve seu vencimento em 10/08/2013, nesta 

cidade. Assim, prescreveu a ação executiva em 10/08/2016, conforme 

preconiza o artigo 70 do decreto Lei nº 57663/66, senão vejamos: “Art. 70 

- Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras prescrevem em 

três anos a contar do seu vencimento”. Não é outro o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

CONFIGURADA - AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE A DAR ANDAMENTO 

AO FEITO - INÉRCIA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL 

DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional para 

propositura de Ação de Execução de nota promissória é de 3 anos (art. 70 

do Decreto 57.663/66). Se, mesmo intimado pessoalmente para dar 

andamento ao feito, o autor permanece inerte por período equivalente ao 

prazo prescricional do título, configura-se a prescrição intercorrente, e a 

extinção da Ação é medida que se impõe. (Ap 136706/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) No entanto, a 

presente ação foi distribuída no dia 03/11/2017, como se verifica do id 

10558962, ou seja, após o decurso do prazo trienal para a propositura da 

ação executiva. A existência de título hábil, previsto em lei e dotado de 

eficácia executiva é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular 

do processo que, se não atendido pela parte, induz necessariamente no 

decreto de extinção da execução. A nota promissória prescrita não é 

documento revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pelo que tem 

incidência o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, a impender no 

indeferimento da exordial, ex vi, também, do artigo 330, inciso III, do 

referido Diploma Legal, que tem aplicação subsidiária ao caso, por força 

do artigo 771, parágrafo único, do mesmo Codex. Diante do exposto, 

indefiro liminarmente a inicial, o que faço com fundamento nos artigos 803, 

inciso I, cumulado com 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, em 

consequência, decreto a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, I, do mesmo codex. Sem custas e honorários, eis 

que indevidos nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIME-SE. Oportunamente, arquive-se. Cumpra-se. 

Diligências necessárias. Aripuanã, 14 de junho de 2018. (assinada 

digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010083-03.2011.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LINS DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DE BONA SARTOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010083-03.2011.8.11.0088. EXEQUENTE: AILTON LINS DE FARIA 

EXECUTADO: VALDIR DE BONA SARTOR Vistos. Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial perante o Juizado Especial Cível. Tentada a penhora 

de valores das contas bancárias da parte executada, esta foi infrutífera 

(id 8865040). Devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a 

parte exequente permaneceu inerte, consoante certificado no id 

11006433. Uma das causas de extinção do processo sem resolução de 

mérito é o abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se 

o autor não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento 

do processo, inviabilizado se torna o trâmite processual. Assim sendo, 

ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Anoto que, nos termos do artigo 

19, parágrafo segundo, da Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao juízo 

as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. Oportunamente, arquivem-se. Demais 

diligências necessárias. Aripuanã, 14 de junho de 2018. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-03.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RAILDO DOS SANTOS DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORI MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010169-03.2013.8.11.0088. REQUERENTE: RAILDO DOS SANTOS DE 

PAULO REQUERIDO: DORI MADEIRAS LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença perante o Juizado Especial Cível. Tentada a 
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penhora de valores das contas bancárias da parte executada, esta foi 

infrutífera (id 8872423). Devidamente intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte exequente permaneceu inerte, consoante certificado no id 

10863528. Uma das causas de extinção do processo sem resolução de 

mérito é o abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se 

o autor não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento 

do processo, inviabilizado se torna o trâmite processual. Assim sendo, 

ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Anoto que, nos termos do artigo 

19, parágrafo segundo, da Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao juízo 

as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. Oportunamente, arquivem-se. Demais 

diligências necessárias. Aripuanã, 14 de junho de 2018. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-30.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO OCHOA (REQUERENTE)

ISOLDE MADALENA SULZBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE COLETTI (REQUERIDO)

FRANCINEY FERREIRA GIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010238-30.2016.8.11.0088. REQUERENTE: PLINIO OCHOA, ISOLDE 

MADALENA SULZBACH REQUERIDO: ALICE COLETTI, FRANCINEY 

FERREIRA GIL Vistos. Trata-se de embargos de declaração interpostos em 

face da decisão inicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O recurso 

foi interposto tempestivamente, merecendo ser conhecido. Porém, há 

manifesto caráter infringente nos embargos, o que não é cabível nesta via 

recursal. O embargante requer discutir matéria decidida e fundamentada 

na decisão. Todos os pontos elencados nos embargos de declaração 

foram examinados e decididos na decisão. Não há contradição, omissão 

ou obscuridade na decisão atacada e, por isso, incabíveis os embargos. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

(AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA 

EX-PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. PRONUNCIAMENTO DO STF 

SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NOVEL REDAÇÃO DO ART. 84 DO 

CPP (LEI 10.628/02). INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. 

EFEITO INTERRUPTIVO ENCARTADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO, APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC. INOCORRÊNCIA.) 1. O inconformismo, que tem como real escopo 

a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto 

inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 

em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. (...) 3. (...) 4. Embargos 

de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 805.278 – PR 

(2005/0203876-6) Rel. Min. Luiz Fux). Desta forma, a via recursal correta 

para o inconformismo do autor não é adequada. Como dito, os documentos 

carreados nos autos, bem como os valores mencionados, demonstram 

que os autores não são desprovidos de recursos financeiros, uma vez 

que realizaram negócio no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais). Logo, forçoso concluir que não houve omissão ou contradição na 

decisão embargada. Isso posto, REJEITO os embargos de declaração. No 

mais, tendo em vista que consoante noticiado na petição de id 10505702, 

as partes não se acordaram, CUMPRA o determinado no id 9442771, 

devendo a parte requerida ser intimada, por suas advogadas, para que 

apresente contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, apresentada a 

peça contestatória, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e intime-se a parte 

autora, para impugná-la, em igual prazo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 14 de junho de 2018. 

(assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-30.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO OCHOA (REQUERENTE)

ISOLDE MADALENA SULZBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE COLETTI (REQUERIDO)

FRANCINEY FERREIRA GIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010238-30.2016.8.11.0088. REQUERENTE: PLINIO OCHOA, ISOLDE 

MADALENA SULZBACH REQUERIDO: ALICE COLETTI, FRANCINEY 

FERREIRA GIL Vistos. Trata-se de embargos de declaração interpostos em 

face da decisão inicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O recurso 

foi interposto tempestivamente, merecendo ser conhecido. Porém, há 

manifesto caráter infringente nos embargos, o que não é cabível nesta via 

recursal. O embargante requer discutir matéria decidida e fundamentada 

na decisão. Todos os pontos elencados nos embargos de declaração 

foram examinados e decididos na decisão. Não há contradição, omissão 

ou obscuridade na decisão atacada e, por isso, incabíveis os embargos. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

(AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA 

EX-PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. PRONUNCIAMENTO DO STF 

SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NOVEL REDAÇÃO DO ART. 84 DO 

CPP (LEI 10.628/02). INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. 

EFEITO INTERRUPTIVO ENCARTADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO, APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC. INOCORRÊNCIA.) 1. O inconformismo, que tem como real escopo 

a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto 

inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 

em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. (...) 3. (...) 4. Embargos 

de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 805.278 – PR 

(2005/0203876-6) Rel. Min. Luiz Fux). Desta forma, a via recursal correta 

para o inconformismo do autor não é adequada. Como dito, os documentos 

carreados nos autos, bem como os valores mencionados, demonstram 

que os autores não são desprovidos de recursos financeiros, uma vez 

que realizaram negócio no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais). Logo, forçoso concluir que não houve omissão ou contradição na 

decisão embargada. Isso posto, REJEITO os embargos de declaração. No 

mais, tendo em vista que consoante noticiado na petição de id 10505702, 

as partes não se acordaram, CUMPRA o determinado no id 9442771, 

devendo a parte requerida ser intimada, por suas advogadas, para que 

apresente contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, apresentada a 

peça contestatória, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e intime-se a parte 

autora, para impugná-la, em igual prazo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 14 de junho de 2018. 

(assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010095-41.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO SANDRO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARMA MOVEIS LTDA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAXIMILIANO FERNANDES LIMA OAB - MG61671 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010095-41.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: APOLONIO SANDRO GOMES 

EXECUTADO: PARMA MOVEIS LTDA Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial perante o Juizado Especial Cível. O 

exequente se manifestou pedindo a extinção do feito, considerando o 

integral pagamento da dívida pela parte executada (ID 13170714). O artigo 

924, do Código de Processo Civil, dispõe que a execução será extinta 

quando a obrigação for satisfeita. (art. 924, II, NCPC). No caso, o 

exequente manifestou-se pela extinção da ação, informando que a 

executada quitou o débito. Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, NCPC. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências 

necessárias. Aripuanã, 14 de junho de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53843 Nr: 699-14.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TUPA LTDA - EPP, ELSO 

CAVALLI, DOMINGOS GUADAGNIN, ODILE ANTONIA MOCELING 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE, na pessoa de sua advogada, para que 

apresente planilha de cálculos atualizada no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção do feito por abandono de causa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53680 Nr: 555-40.2014.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-ADCNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Tagliaferro Lopes - 

OAB:OAB/SP 208.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, do 

inteiro teor da sentença a seguir transcrita: "Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e apreensão proposta por CNF em face de 

Edivan Gonçalves de Oliveira, ambos qualificados nos autos.

Tendo em vista a certidão de fls. 41, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

que não recolheu custas de diligencia de oficial de justiça no prazo 

determinado. Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: II – o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Art. 354. Ocorrendo qualquer das 

hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá 

sentença.

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito. 

Condeno o autor em custas e taxas judiciais a serem calculados pela CM. 

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61354 Nr: 1357-67.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMHP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de sua advogada, para se 

manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias a respeito da 

implantação do benefício, visto a juntada de Carta Precatória acostada a 

ref. 39.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22249 Nr: 1488-23.2008.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DOS SANTOS BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

PROCURADOR FEDERAL - INSS/MT - OAB:1662176

 Intimem-se as partes para que se manifestem acerca dos cálculos 

apresentados pelo contador judicial retro juntadas, no prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21774 Nr: 1032-73.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARVALHO AMIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROCURADORA FEDERAL/INSS - OAB:3.833

 Certifique-se a parte autora foi pessoalmente intimada acerca dos valores 

levantados por seu advogado. Após, intime-se o advogado da autora para 

que informe no prazo de 5(cinco) dias o endereço atual do mesmo, sob 

pena de remessa dos autos para o MPMT e PCMT para verificação de 

ilícito criminal (apropriação indébita).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21254 Nr: 523-45.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIVALDO ADIERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Intime-se a parte autora para que requeira o que lhe for de direito, no 

prazo de 5(cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26070 Nr: 856-89.2011.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCENILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli - 

OAB:

 Determino que a perícia médica retro determinada seja realizada pelo 

médico Hiroshy Edemar Winck Yamamoto, no prazo de 60(sessenta) dias, 

sob pena de crime de desobediência.

C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  c o m o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26146 Nr: 932-16.2011.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER PADOVAN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO EDSON MACHT - 

OAB:11529/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 12770 Nr: 275-21.2004.811.0100

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULCI BIRCK, ILDA IVONE BIRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA, 

FAZENDAS NOVA FRONTEIRA, BERNARDINO LUIZ VIAN, VENILDA 

BRIGNONI VIAN, JOSE BENEDITO DO VALE, ANILCE MARIA VIAN, PAULO 

SIGUER MORYA, RAMÃO EDSON FAGUNDES JARDIM, JORGE TATSUO 

MORIYA, EMILIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES, 

RODRIGO VIAN, CLAHYRE RIBAS PESSA, ELIANE GAMERO DE PAULA, 

LUIZ SHIGUEAKI MORIYA, ANTONIO HIROSHI MORIYA, NEIDE SUMIKO 

MORIYA, YOKO MIIKE MORIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO - 

OAB:5879-B, WILSON TERUO KOBAYASHI - OAB:2575-B

 INTIMAÇÃO do Advogado, Dr. Pérsio Thomas Ferreira Rosa, OAB/SP n. 

183.463, de que o processo fora devidamente desarquivado conforme 

solicitado, para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25121 Nr: 1357-77.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Intimem-se as partes para que informem as provas que pretendam 

produzir em AIJ, em especial testemunhal, no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de preclusão e julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22253 Nr: 1496-97.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71546 Nr: 1724-23.2018.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Ventura de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Com essas considerações, como não observo, neste momento 

processual, a presença do requisito da prisão cautelar denominado 

periculum libertatis, ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de 

HÉLIO VENTURA DE JESUS, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código 

de Processo Penal e, em consonância com a manifestação ministerial, 

mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares: a) 

CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

solicitando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria do Juízo 

onde estiver residindo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO 

SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, sem autorização 

prévia do Juízo; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, 

NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias 

com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de 

tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em 

locais abertos ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no 

período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por 

motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo onde 

estiver residindo ef) NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente 

ilícito. Advirto o acusado que as medidas cautelares ora aplicadas 

poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam 

descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem 

pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias até o 

fim do processo, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo 

Penal.Intime-se a defesa, via publicação na imprensa e o acusado, por 

oficial de justiça, o qual deverá cientificar HÉLIO VENTURA DE JESUS do 

teor desta decisão e colher seu eventual aceite, acerca às condições ora 

impostas.Ciência ao representante do Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário (mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação/termo de 

compromisso/alvará de soltura, se por outro motivo o investigado não 

estiver preso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20265 Nr: 954-16.2007.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA JUSTINO DE JESUS, DIRCEU 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA SANTANA SANTOS - 

OAB:17289/O

 INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS, na pessoa da advogada dativa 

nomeada, Drª Adelita Santana Santos, que especifiquem as provas que 

desejam produzir em audiência, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

preclusão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-38.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DA SILVA MORANDINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000144-38.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.637,34 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: ANGELA 

DA SILVA MORANDINI Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: LOURENCO 

& BARROS LTDA - ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 03/08/2018 às 12:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000145-23.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA ANDREA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000145-23.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

4.659,73 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: GONCALINA ANDREA DE ARRUDA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

Endereço: Estrada Rio do Sangue, Chácara Betânia, Zona Rural, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 03/08/2018 às 12:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000146-08.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA LARA STRELOW HASSE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000146-08.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

976,49 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: EDINA LARA STRELOW HASSE Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

Endereço: Estrada Rio do Sangue, S/N, Lote 260, Chácara Betânia, Zona 

Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 03/08/2018 

às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-90.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSANA FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000147-90.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

3.354,38 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: SUSANA FERREIRA DE LIMA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA Endereço: Estrada 

Rio do Sangue, S/N, Lote 260, Chácara Betânia, Zona Rural, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 03/08/2018 às 12:45 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000148-75.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSELI DE OLIVEIRA LUIZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000148-75.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

504,41 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: MARIA ROSELI DE OLIVEIRA LUIZ Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

Endereço: Estrada Rio do Sangue, S/N, Lote 260, Chácara Betânia, Zona 

Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 03/08/2018 

às 13:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-60.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000149-60.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

10.206,13 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANDERSON SOARES GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ANDERSON SOARES GONCALVES 

Endereço: RUA PARAGUAI, 97, PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 10/08/2018 às 12:00 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 
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intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-45.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON BARAGAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000150-45.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

12.136,09 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP, NOROESTE 

TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME REQUERIDO: 

ELSON BARAGAO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: AUTO PECAS 

NOROESTE LTDA - EPP Endereço: Rua Tibaji, 1309, centro, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 Nome: NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE 

MAQUINAS LTDA - ME Endereço: Rua Tibaji, 1281, centro, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 03/08/2018 às 13:15 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-30.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000151-30.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

19.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JUCELIO SOUZA SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JUCELIO SOUZA SOARES 

Endereço: AV. PARANA, 0, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 03/08/2018 às 13:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-15.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS POLETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000152-15.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.509,62 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS POLETO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: AUTO PECAS 

NOROESTE LTDA - EPP Endereço: Rua Tibaji, 1309, centro, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 03/08/2018 às 13:45 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-97.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000153-97.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

3.253,49 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP REQUERIDO: 

GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP Endereço: Rua Tibaji, 1309, 

centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 03/08/2018 

às 14:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-82.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES WATTE DE MOURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000154-82.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

6.155,39 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP, NOROESTE 

TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME REQUERIDO: 

ARISTIDES WATTE DE MOURA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP Endereço: Rua Tibaji, 1309, centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 Nome: NOROESTE TORNEARIA E 

RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME Endereço: Rua Tibaji, 1281, 

centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 03/08/2018 

às 14:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-67.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000155-67.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

9.481,55 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP, NOROESTE 

TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME REQUERIDO: 

HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP Endereço: Rua Tibaji, 1309, 

centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 Nome: NOROESTE 

TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME Endereço: Rua 

Tibaji, 1281, centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

10/08/2018 às 12:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-37.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000157-37.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

21.097,42 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP, NOROESTE 

TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME REQUERIDO: 

ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP Endereço: Rua 

Tibaji, 1309, centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 Nome: 

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

Endereço: Rua Tibaji, 1281, centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 10/08/2018 às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-22.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000158-22.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

19.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JULIANO DOS SANTOS FERNANDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

JULIANO DOS SANTOS FERNANDES Endereço: AV. PARANA, 0, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 às 13:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-07.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000159-07.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

19.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JULIANO DOS SANTOS FERNANDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JULIANO DOS 

SANTOS FERNANDES Endereço: AV. PARANA, 0, CENTRO, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 10/08/2018 às 13:15 hs no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41731 Nr: 392-88.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34531 Nr: 322-76.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 Intimar a parte autora para apresentar respostas aos embargos de 

declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38907 Nr: 1053-04.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REWATSUDU PARIWAWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40175 Nr: 1597-89.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifesta sobre certidão de fls. 59/60 em 05 

dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33934 Nr: 40-38.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR BARBOSA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 Intimar a parte requerida para apresentar alegações finais em 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32174 Nr: 1914-29.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MARIA DA MAIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32094 Nr: 1838-05.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE MEIRE DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32128 Nr: 1871-92.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZELIA POLICARPO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32093 Nr: 1837-20.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROBERTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32111 Nr: 1854-56.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA LUCAS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32198 Nr: 1939-42.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENE DE PAULA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41972 Nr: 589-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41689 Nr: 373-82.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41844 Nr: 470-82.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA WA'UTOMOTSITSABUI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar sobre correspondêcia devolvida a 

fls.44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41300 Nr: 173-75.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS HIROSHI CARDOSO SASAKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37782 Nr: 308-24.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40934 Nr: 1892-29.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR ALVES PEREIRA-ME, HELIOMAR 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar sobre fls. 50/51, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42046 Nr: 658-75.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR LUIZETTO SAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDE MARIA LUIZETTO SAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO FERNANDES 

- OAB:/SP 68286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Intormo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de diligencia na Zona Rural do Municipio. Região 

Noidorinho Vitória da cidade de Campinápolis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34073 Nr: 112-25.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA FERREIRA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AUTOR PARA MANIFESTAR SOBRE IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA PELO EXECUTADO NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82140 Nr: 1330-86.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LUIZ BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37.420 OAB/GO

 Vistos. 1. Acolho a justificativa da defesa e redesigno o presente ato 

para o dia 28 de agosto de 2018, às 15:15 horas. Intime-se a defesa via 

DJE bem como a testemunha Lucilanio no endereço acima descrito. 2. 

Posto tratar-se de processo envolvendo meta do CNJ, depreque-se o 

interrogatório do acusado. 3. Acerca da certidão negativa de fl. 123, 

abra-se vista ao parquet e em sendo informado endereço da testemunha 

Osvaldo nesta Comarca, intime-se-o para a audiência descrita no item “1”. 

Caso seja informado em outra Comarca, depreque-se. 4. Diligências 

necessárias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51797 Nr: 1175-25.2009.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIRLEI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vistas à defesa constituída do réu 

para apresentar alegações finais, nos termos do § 3º, do art. 403 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44465 Nr: 1-39.1995.811.0101

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ESTEVÃO LERNER, ALINE MARCELA LERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELLI LERNER (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, JOSE ANTONIO SEGURA FURLAN - OAB:3193-A/MT, 

Pedro Ferreira Mendes - OAB:OAB-MT 3.167-A, THIAGO SILVA 

MENDES - OAB:OAB/MT14.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte inventariante 
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para manifestação acerca da documentação solicitada pela Procuradoria 

Geral do Estado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87108 Nr: 1117-12.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR ADRIANO VENZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 3. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 13:30 horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como o interrogatório do réu (art. 400, CPP). 

4(...) . 8. Intimem-se.9. Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-81.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR FERMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

ainda que inferior ao montante do cumprimento de sentença, intime-se a 

parte Requerida, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, para 

conhecimento do ato e, querendo, embargá-lo, nos termos do artigo 52, IX, 

da Lei nº 9.099/95, em quinze dias. 2. Int. 3. Diligências necessárias. 

Cláudia, 6 de julho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-82.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE LUCIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

ainda que inferior ao montante do cumprimento de sentença, intime-se a 

parte Requerida, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, para 

conhecimento do ato e, querendo, embargá-lo, nos termos do artigo 52, IX, 

da Lei nº 9.099/95, em quinze dias. 2. Int. 3. Diligências necessárias. 

Cláudia, 6 de julho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000044-51.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR TENEDINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000044-51.2016.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Promovido: EXECUTADO: LEONIR TENEDINI 

Vistos. 1. Tendo em vista o resultado NEGATIVO do Bacenjud, conforme 

comprovantes em anexo, intime-se a parte Autora/Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Diligências 

necessárias. Cláudia, 6 de julho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010050-71.2011.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE OLIVEIRA GRAGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDINO ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

ainda que inferior ao montante do cumprimento de sentença, intime-se a 

parte Requerida, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, para 

conhecimento do ato e, querendo, embargá-lo, nos termos do artigo 52, IX, 

da Lei nº 9.099/95, em quinze dias. 2. Int. 3. Diligências necessárias. 

Cláudia, 6 de julho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010119-64.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEIER HOFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BORTOLETTI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

REJANE CRISTINA ANDERLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

ainda que inferior ao montante do cumprimento de sentença, intime-se a 

parte Requerida, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, para 

conhecimento do ato e, querendo, embargá-lo, nos termos do artigo 52, IX, 

da Lei nº 9.099/95, em quinze dias. 2. Int. 3. Diligências necessárias. 

Cláudia, 6 de julho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-86.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR TENEDINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Considerando o resultado negativo do bacenjud e positivo do 

Renajud, defiro a penhora na matrícula n. 3735 do CRI local, eis que não se 

sabe se o devedor está na posse do veículo penhorado, eis que para 

bens móveis basta a tradição. Assim, expeça-se ofício ao CRI local a fim 

de proceder à penhora do imóvel objeto da matrícula n. 3735, no prazo de 

05 (cinco) dias. 2. Após, intime-se o devedor e sua esposa se casado for 

sobre a penhora realizada. 3. Deverá o exequente comprovar nos autos a 

averbação da penhora, no prazo de 10 (dez) dias, cabendo a si o ônus de 

arcar com as custas da averbação no CRI local. 4. Ainda, PAUTE-SE 

audiência de conciliação, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/95. 5. Int. 

6. Diligências necessárias. Cláudia, 06 de julho de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-64.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROSANE RISSI (TERCEIRO INTERESSADO)

DANDARA LESCANO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010022-64.2015.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA Promovido: EXECUTADO: 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 1. Tendo em vista o 

resultado NEGATIVO do Bacenjud, conforme comprovantes em anexo, 

intime-se a parte Autora/Exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Diligências necessárias. Cláudia, 6 de julho de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010046-29.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

S.F.S.DALLA COSTA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BORTOLETTI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010046-29.2014.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: S.F.S.DALLA COSTA & CIA LTDA - ME Promovido: 

EXECUTADO: MAURICIO BORTOLETTI DE OLIVEIRA Vistos. 1. Tendo em 

vista o resultado NEGATIVO do Bacenjud e positivo do Renajud, conforme 

comprovantes em anexo, considerando que já houve tentativa de 

conciliação entre as partes e a proposta não foi aceita pela Exequente, 

intime-se-a a fim de manifestar se concorda com a penhora sobre o 

veículo. Em caso positivo, deverá informar ainda se pretende a 

adjudicação do bem penhorado bem como informar sua localização. Em 

caso negativo, deverá requerer o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias. 2. 

Diligências necessárias. Cláudia, 6 de julho de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65298 Nr: 712-95.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRSI, WRT, WGRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., Trata-se de ação de 

alimentos entre as parte em epigrafe. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. De proêmio DEFIRO o prazo de 05 dias para a 

juntada de substabelecimento. Na forma do art. 7º da Lei n. 5.478/68, o 

não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido. 

Analisando os autos verifica-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para comparecer a esta solenidade, todavia não se fez presente. 

Destarte, a parte autora não demonstra interesse em dar prosseguimento 

ao presente feito, razão pela qual é de se ver o arquivamento do feito. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 7º da Lei n. 5.478/68 c.c. art. 485, II, do 

CPC, determino o arquivamento do presente processo. Sem condenação 

ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Certifique-se o 

transito em julgado, certifique-se, expeça certidão de honorários e 

arquive-se. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34888 Nr: 1062-93.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemilda Conceição Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SEaparte executada, na pessoa de 

seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDENCIAS.

Colniza-MT, 05 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77108 Nr: 597-69.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado Alexandro 

Gutjahr dos Santos para que retire em cartório a certidão de honorários 

expedida em seu favor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41811 Nr: 1065-43.2011.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Cristina Rodrigues da Silva, Adriano França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alerico, Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Considerando a falta de previsão para a entrada em exercício de um novo 

Defensor Público nesta Comarca, nomeio o advogado POLIANA 

POLTRONIERI – OAB – 24475/Ofixando os honorários de 08 (oito) URH, 

para patrocinar os interesses do autor.

Assim, com base na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça (HC 40.267/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, 

julgado em 18/08/2005, DJ 27/11/2006, p. 319), DETERMINO a intimação 

pessoal do advogado dativo POLIANA POLTRONIERI – OAB – 24475/O.

Com o aporte de manifestação, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público para emissão de parecer.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35745 Nr: 1981-82.2008.811.0105
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caxeta Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda EPP, Móveis James Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odemar Baptista - OAB:5487

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 

entabularam nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62607 Nr: 1682-66.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADCB, HYBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRCL, FAdC, ELdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., Trata-se de ação de 

alimentos entre as parte em epigrafe. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Na forma do art. 7º da Lei n. 5.478/68, o não 

comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido. Analisando 

os autos verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada para 

comparecer a esta solenidade, todavia não se fez presente. Destarte, a 

parte autora não demonstra interesse em dar prosseguimento ao presente 

feito, razão pela qual é de se ver o arquivamento do feito. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 7º da Lei n. 5.478/68 c.c. art. 485, II, do CPC, determino 

o arquivamento do presente processo. Sem condenação ao pagamento de 

custas e honorários de sucumbência. Certifique-se o transito em julgado e 

após arquive-se. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62542 Nr: 1616-86.2012.811.0105

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdO, AdOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMLdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 

entabularam nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Desta forma, haja vista que a condição (resultado positivo do exame de 

paternidade) se verifica não há razão para não homologar o acordo.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64623 Nr: 81-54.2014.811.0105

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Alberto Borchardt Felberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DESIGNO para o dia 03 de outubro de 2018, às 14h00 audiência de 

justificação, ocasião em que serão ouvidos o autor e suas testemunhas.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35554 Nr: 1770-46.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madepal Madeiras Paraíso Ltda - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 

2018, às 18h00.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

No mais, EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Cuiabá-MT com 

o fito de inquirir as testemunhas Yugo Marcelo Miakawa e o chefe da 

divisão de fiscalização do IBAMA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60004 Nr: 2580-50.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SANTANA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - Defensora Nomeada - OAB:11.455-B/MT

 Vistos;

Ante a certidão retro, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68956 Nr: 1459-11.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, MRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca da certidão do oficial de justiça de ref.27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61645 Nr: 714-36.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC e 

julgo PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR o direito de 

aposentadoria rural por idade em favor de JOSÉ MARTINS; b) 

DETERMINAR que o réu Instituto Nacional do Seguro Social – INSS implante 

o benefício suprarreferido em favor da autora, tendo como termo de início 

do benefício a data da citação; c) CONDENAR Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS ao pagamento das parcelas devidas e vencidas, corrigidas 

monetariamente – Lei n. 6.899/81 -, a partir do vencimento de cada, com 

base no IPCA-E (STF, ADIs 4357 e 4425), e juros em 1% (um por cento) ao 

mês, a contar da data da citação. d) CONDENAR o réu ao PAGAMENTO 

dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, em razão do lapso temporal de 

duração deste processo, atuação das partes e grau de dificuldade do 

feito. Descabem custas. Prescinde reexame necessário (artigo 496, §3º, I, 

do NCPC). Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o Registro 

no caso – art. 317, § 5º, da CNGC Judicial. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65245 Nr: 663-54.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROV, LOV, DV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Tendo em vista os 

requerimentos de ambas as partes, DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 18h00min. II. 

Haja vista que os advogados declararam difícil comunicação com as 

partes assistidas, INTIMEM-SE ambas pessoalmente. III. ÀS 

PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 298-10.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Barbosa - OAB:5415/RO

 Vistos;

Compulsando os autos, verifico que ao término da instrução criminal mister 

tão somente a oitiva das testemunhasMizael Araújo da Silva, Vaneide 

Barbosa da Silva, Carlos Roberto Carneiro, Antônio Nunes Gonçalves 

Sobrinho e Nilton de Souza.

Considerando que o Ministério Público manifestou pela desistência da 

oitiva da testemunha de acusação Mizael Araújo da Silva(fls. 312), 

HOMOLOGOpara que surta seus jurídicos e legais efeitos a desistência.

No mais, CUMPRA-SEos demais comandos exarados às fls. 309.

OFICIE-SE à Sejudh e à Secretária de Assuntos Penitenciário de Rondônia 

para que se proceda com o recambiamento do preso para a Cadeia 

Pública de Colniza-MT.

No mais, SOLICITE-SE anuência do Juízo de Ji-Paraná para que se 

proceda com o recambiamento.

Fica desde já dado o meu consentimento para receber o réu na Cadeia 

Pública de Colniza-MT.

Na data agenda para realização da solenidade, tornem-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a urgência dada ao caso sub 

judice.

INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65675 Nr: 1040-25.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos.

Na forma do artigo 337 do Código Processual Penal, DETERMINO a 

devolução da fiança prestada às fls. 27/28.

EXPEÇA alvará de levantamento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65962 Nr: 1297-50.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nirlan Tomaz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 13 de 

agosto de 2018, às 17h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84200 Nr: 4720-13.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Wypycchovoski, Jacira da Silva Vaz 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA SANTOS 

RIPKE LEANDRO - OAB:7458, LUCIANE BRANDALISE - OAB:6073-RO, 

WILSON LUIZ NEGRI - OAB:3757-RO

 Vistos.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 27 de 

julho de 2018, às 14h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86469 Nr: 627-70.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO CESAR ANDRADE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Marcelo de Souza 

Trindade - OAB:7169

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra RODOLFO CÉSAR 

ANDRADE GONÇALVES.

Às ref. 04 fora determinada a notificação da parte requerida.

Regularmente notificado (ref.19), o requerido permaneceu inerte, 

conforme certidão de ref. 21.

Relatei.

Fundamento. Decido.

De introito, impende mencionar que o juízo de admissibilidade da peça 

isagógica de uma ação civil por ato de improbidade não se dá por meio de 

um aprofundado exame da matéria de mérito, não correspondendo, 

portanto, a um prejulgamento da lide.

Analisando os autos vislumbro, em juízo de admissibilidade, a presença 

dos pressupostos que permitem o recebimento da petição inicial, quais 

sejam, a existência de fortes indícios da prática de atos ímprobos e a 

responsabilidade da parte requerida enquanto agente público.

Nesta fase limiar não há como se afirmar que os atos ímprobos inexistiram 

ou mesmo que a ação é improcedente, devendo, pois, ser regularmente 

recebida a inicial e instaurado o contraditório.

Destarte, não configurada qualquer das hipóteses impeditivas previstas no 

artigo 17, §8º, da Lei n. 8.429/92, RECEBO a petição inicial, na forma do 

§9º do mesmo dispositivo legal.

Determino a CITAÇÃO da parte requerida para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Regularmente citada a parte requerida, apresentada a contestação e 

certificada sua tempestividade, DÊ-SE vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

CIÊNCIA à Câmara dos Vereadores de Colniza.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67004 Nr: 224-09.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELCIO SOARES, Cpf: 02389026176, Rg: 

2043727-7, Filiação: Manoel José Soares e Sebastiana Tomaz Custódio, 

data de nascimento: 13/11/1986, brasileiro(a), natural de Pancas-ES, 

convivente, lavrador / servente / serv. gerais, Telefone 8100-5848. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio de sua Promotora de Justiça em exercício nesta 

Comarca, abaixo firmada, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, vem, com base nos autos de Inquérito Policial n° 

224-09.2015.811.0105 (67004), oferecer D E N Ú N C I A em face de: 

ÉLCIO SOARES, brasileiro, solteiro, lavrador e servente de pedreiro, 

nascido em 13/11/1986, em São Pedro/ES, filho de Manoel José Soares e 

Sebastiana Tomaz Cutódio, residente e domiciliado na Rua das Orquídeas 

(próximo a rádio), Bairro Cidade Alta, Colniza/MT, pela prática do seguinte 

fato delituoso: Rua Amapola, s/nº, Bairro Centro – Colniza/MT – CEP. 

78.335-000 Tel. (66) 3571-1144 Grasielle Beatriz Galvão 1de4 Promotora 

de Justiça Ministério Público do Estado de Mato Grosso Promotoria de 

Justiça de Colniza Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 22/01/2015, por volta das 17:00 horas, na residência localizada na Rua 

das Palmeiras, n° 941, Município de Colniza/MT, o denunciado ÉLCIO 

SOARES ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a 

integridade física de sua companheira Senhora Taiza Rodrigues da Silva, 

causando-lhe lesões corporais, conforme consta no Termo de 

Declarações de fls. 08, Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 10/11 e 

Mapa Topográfico de fls. 12/12-verso. Segundo restou apurado, a vítima e 

o denunciado convivem maritalmente há 1 (um) ano. Segundo relatos da 

vítima, na data dos fatos pediu ao denunciado que saísse da residência do 

casal pois queria a separação, o que não foi aceito pelo denunciado. No 

período da tarde, o denunciado saiu de casa e retornou por volta das 

16:00 horas, ocasião em que a vítima pediu que retirasse suas roupas do 

local. Em razão da discordância do agressor, iniciou-se uma discusssão 

entre o casal. Segundo restou apurado, o denunciado empurrou a vítima 

contra a parede, provocando lesão em uma das mãos da ofendida, e 

desferiu um soco em seus seios. Rua Amapola, s/nº, Bairro Centro – 

Colniza/MT – CEP. 78.335-000 Tel. (66) 3571-1144 Grasielle Beatriz Galvão 

2de4 Promotora de Justiça Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

Promotoria de Justiça de Colniza Ante os fatos, a Polícia Civil foi acionada 

pela vítima, ocasião em que foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante 

Delito de fls. 02, e registrado o Boletim de Ocorrência de fls. 04/05. Ante o 

exposto, denuncio ÉLCIO SOARES como incurso nas sanções do art. 129, 

§ 9º c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, nos termos da Lei nº 

11.340/2006, requerendo, para tanto, a citação do denunciado e seja a 

presente denúncia recebida, após a resposta à acusação, intimando o réu 

e as testemunhas abaixo arroladas para que acompanhem a ação penal 

até final sentença condenatória, seguindo-se o procedimento previsto na 

Lei nº 11.719/2008. P. deferimento. Colniza/MT, 06 de maio de 2015. 

GRASIELLE BEATRIZ GALVÃO Promotora de Justiça Testemunhas: 1) 
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Eder Carlos de Oliveira, Policial Civil, qualificação às fls. 06 do IP; 2) Thiago 

Fabiano Dultra, Policial Civil, qualificação às fls.07 do IP; 3) Taiza Rodrigues 

da Silva (Vítima), qualificação às fls. 08 do IP. Rua Amapola, s/nº, Bairro 

Centro – Colniza/MT – CEP. 78.335-000 Tel. (66) 3571-1144 Grasielle 

Beatriz Galvão 3de4 Promotora de Justiça Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso Promotoria de Justiça de Colniza INQUÉRITO POLICIAL Nº 

224-09.2015.811.0105 (67004) SIMP: 000287-054/2015 MM. Juiz: 

1.Ofereço denúncia contra ÉLCIO SOARES, transcrita em três laudas. 2. 

Requeiro: a) Folha de antecedentes do denunciado, requisitada ao Instituto 

de Identificação do Estado de Mato Grosso, Espirito Santo e da Nacional 

de Brasília; b) Certidão do Cartório Distribuidor desta Comarca e da 

Comarca São Pedro/ES, acerca dos processos criminais existentes contra 

o denunciado. P. Deferimento.

 Despacho: Vistos, etc.DEFIRO o requerimento de fls. 100, DETERMINO 

que se proceda a citação do denunciado por edital, conforme previsão 

contida no artigo 361, caput, do Código de Processo Penal.Transcorrido o 

prazo para resposta (15 dias), CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vistas dos autos 

ao representante do Ministério Público para se manifestar.Após, 

tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDLÉIA MAGRASSI DE 

LIMA FERRAZ , digitei.

Colniza, 06 de julho de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 2767-77.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZE DE LIMA MELLO, RENATO LUIZ DE 

CARVALHO, IZABEL CÂNDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Ante o exposto: I - converto a prisão em flagrante em prisão preventiva 

do custodiado RENATO LUIZ DE CARVALHO; II – RELAXO a prisão em 

flagrante de KEZE DE LIMA MELLO e IZABEL CANDIDA DE SOUZA, eis que 

ausentes as hipóteses do art. 302 do CPP.EXPEÇA-SE alvará de soltura, 

colocando as suspeitas KEZE DE LIMA MELLO e IZABEL CANDIDA DE 

SOUZA imediatamente em liberdade, salvo se estiverem presas por outro 

motivo.DESIGNO o dia 09 de julho de 2018, às 17h00min, para a realização 

da audiência de custódia, ocasião em que serão analisadas as 

circunstâncias da prisão dos autuados.Dê-se ciência ao Ministério Público 

e à defesa. REQUISITE-SE o custodiado e INTIMEM-SE as 

autuadas.OFICIE-SE à autoridade policial para que junte aos autos exame 

de corpo de delito dos autuados.Diante da realidade local da Comarca, 

excecionalmente, AUTORIZO o ingresso do custodiado RENATO LUIZ DE 

CARVALHO no sistema penitenciário.Traslade-se cópia desta decisão 

para eventual ação penal a ser proposta em razão destes fatos. Após, 

ARQUIVE-SE este auto de prisão, com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 1005-07.2010.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iara Maria Balls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e amparado nos 

artigos 1.583 e seguintes do CC, CONCEDO A GUARDA UNILATERAL dos 

menores ANA BEATRIZ SOUZA AMORIM e DANILO SOUZA AMORIM à 

parte requerente DANIEL ALVES DO AMORIM, extinguindo a ação COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no 

patamar mínimo.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE, EXPEÇA-SE termo 

de guarda definitiva e ARQUIVEM-SE os autos, com baixa na distribuição e 

demais anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60957 Nr: 222-44.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Gonçalves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 PROCEDA-SE à penhora de ativos financeiros da parte executada, via 

sistema BACENJUD, efetuando-se o bloqueio de valor o bastante para 

satisfazer a dívida exequenda.

Acaso a diligência supradeterminada reste infrutífera, desde já fica 

deferida a penhora de veículos existentes em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD.

Com o resultado das diligências, ABRA-SE vista dos autos ao Exequente 

para que se manifeste em 05 dias.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 298-10.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Barbosa - OAB:5415/RO

 Vistos etc.

Não obstante na decisão de fls. 309 encartada nos autos conste o dia 09 

de julho de 2018 para a audiência de instrução e julgamento, verifico que, 

por um equívoco, no sistema APOLO foi lançado erroneamente “09 de 

junho de 2018”.

Destarte, CORRIJO o andamento supramencionado para que conste como 

data da audiência 09 de julho de 2018, 14h00min., conforme consta da 

decisão de fls. 309.

CUMPRA-SE expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63326 Nr: 728-83.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria Comércio e Exportação de Madeiras 

Rio Verdão Ltda ME, Valtemir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO petitório de fls. 35/37 para determinar, via sistema BACEN-JUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE para que no prazo de 

cinco dias a parte exequente se manifeste no que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89909 Nr: 2766-92.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Ante o exposto, concedo liberdade provisória para RENATO LUIZ DE 
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CARVALHO, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas 

cautelares – artigo 319 do Código de Processo Penal: 1.Comparecimento 

mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 2.Proibição de 

frequentar bares, casas noturnas, prostíbulos e congêneres; 3.Respeitar 

as medidas protetivas impostas;DESIGNO o dia 09 de julho de 2018, as 

16h30min, para realização de audiência de CUSTÓDIA, ocasião em que 

serão analisadas as circunstâncias de sua prisão.EXPEÇA-SE Alvará de 

Soltura, colocando-se imediatamente o custodiado em liberdade, salvo se 

por outro motivo ele preso estiver. DETERMINO à Autoridade Policial que 

traga aos autos imediatamente o exame de corpo de delito do custodiado. 

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79541 Nr: 730-95.2018.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO JOSÉ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 

320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial e sua emenda. (...) Assim, por entender que os 

argumentos expostos na Inicial e os documentos juntados não permitem de 

plano uma compreensão segura da controvérsia de índole possessória, 

DESIGNA-SE audiência de justificação (sempre frisando a possibilidade de 

conciliação), para o dia 13 de agosto de 2018, às 09h00min, na sala de 

audiências do Fórum desta Comarca.Ressalta-se que as partes devem 

comparecer acompanhadas de seus advogados (conferida a possibilidade 

de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor), podendo, inclusive, 

arrolar testemunhas.Por isso, à SECRETARIA para:1.ATUALIZAR o valor 

da causa, observando o valor indicado no aditamento à inicial;2.CITAR a 

parte-requerida para comparecer a audiência acima designada, conforme 

preceitua o artigo 562 do Código de Processo Civil, devendo constar no 

mandado que o prazo para contestar a ação será contado da decisão que 

deferir ou não a medida liminar, nos termos do artigo 564, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil;3.INTIMAR a parte-autora para comparecer na 

referida audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35076 Nr: 37-58.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIRIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79682 Nr: 810-59.2018.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSF, KFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34073 Nr: 493-42.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI VIEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DA MECÂNICA - D. L. F. DE OLIVEIRA 

PEÇAS E SERVIÇOS, SOLANGE APARECIDA N. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.641,42 (Um mil e seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e dois 

centavos ), a que foi condenado nos termos da r. sentença de Fls.86. Este 

valor deverá ser lançado separado, sendo R$ 820,71 ( Oitocentos e vinte 

reais e setenta e um centavos), para o recolhimento das custas e R$ 

820,71 ( Oitocentos e vinte reais e setenta e um centavos) para fins da 

guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28198 Nr: 988-28.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS F DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 
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para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28199 Nr: 1191-87.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LINUS COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28204 Nr: 1189-20.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28212 Nr: 1199-64.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28214 Nr: 1002-12.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELÍCIO APARECIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.
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Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28217 Nr: 1005-64.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28220 Nr: 1008-19.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28229 Nr: 1203-04.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO DE LIMA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28231 Nr: 1209-11.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 458 de 585



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28234 Nr: 1019-48.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MOISÉS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28238 Nr: 1205-71.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELMAR KRONBAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28245 Nr: 1091-35.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIN CHAVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28278 Nr: 1025-55.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA AYRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28280 Nr: 1027-25.2006.811.0099
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA C. S. JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28305 Nr: 1052-38.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28308 Nr: 1055-90.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28311 Nr: 1058-45.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUZIA LUZ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28693 Nr: 1461-14.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERNARDI MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28697 Nr: 1465-51.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DE CERQUEIRA - Vulgo 

"Carioca"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28738 Nr: 1518-32.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVADIR GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28789 Nr: 1476-80.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28790 Nr: 1477-65.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DANTAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28800 Nr: 1487-12.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RAMÃO ALVES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28802 Nr: 1489-79.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE MATOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28810 Nr: 1523-54.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28815 Nr: 1528-76.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO SILVERIO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 
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nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28818 Nr: 1531-31.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28826 Nr: 1536-53.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28831 Nr: 1541-75.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL VIDAL TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28893 Nr: 1831-90.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VICENTE FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28908 Nr: 1869-05.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28909 Nr: 1870-87.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GRESPAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28189 Nr: 995-20.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GUIMARÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28180 Nr: 1079-21.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 
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conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28157 Nr: 1176-21.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTINIANO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28156 Nr: 991-80.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉRIA PAULA VIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27138 Nr: 2465-23.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON PRANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27135 Nr: 2450-54.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.
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Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27125 Nr: 2459-16.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27124 Nr: 2458-31.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIA KIRSTEN TOMAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27102 Nr: 2437-55.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORILDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27091 Nr: 2427-11.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.
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 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27080 Nr: 2408-05.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR METZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26296 Nr: 1496-08.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ENO HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26276 Nr: 1600-97.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. OLIVEIRA TORNEARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26274 Nr: 1598-30.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DA SILVA INDUSTRIA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26223 Nr: 1558-48.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ROBERTO STRAQUICINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26201 Nr: 1552-41.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DUARTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26191 Nr: 1529-95.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINEIA MORAIS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26190 Nr: 1528-13.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO OZEIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26184 Nr: 1544-64.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CARLOS GLASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26100 Nr: 1469-25.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26062 Nr: 1478-84.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE FREITAS FILHO - Vulgo 

"Zeca da Eletrônica"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26056 Nr: 1437-20.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ALVES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25001 Nr: 332-08.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE M. JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 24862 Nr: 351-14.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINOSSO E OLIVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 24791 Nr: 248-07.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20337 Nr: 212-33.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILOR ORBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20132 Nr: 254-82.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATREILLE E KOLLING LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 
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OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 18855 Nr: 13-74.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 14288 Nr: 76-70.2002.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AVANCINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 14285 Nr: 69-73.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DUARTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 9946 Nr: 263-10.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIETA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 
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CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 9941 Nr: 402-59.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTOR SEIDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 8380 Nr: 33-70.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO B. DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 8353 Nr: 390-45.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGOESTE- ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 

CENTROESTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29086 Nr: 1451-67.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL OBEDOERFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 
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mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28241 Nr: 1208-26.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FLÁVIO J. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27654 Nr: 596-88.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS PONTES (BAZAR JUCIELI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31105 Nr: 695-87.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZEDI LUIZ DA SILVA, RSS, GILMAR DE SOUZA 

SOARES, GILMARA SILVA SOARES, ROBSON LUIZ TEIXEIRA, OZIEL 

SILVA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Matrícula SIAPE nº 1662090 - OAB:

 Vistos...

Sendo desnecessária a dilação probatória, passa-se ao julgamento do 

pedido de habilitação.

 De acordo com o art. 112 da Lei 8.213/91, “O valor não recebido em vida 

pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão 

por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, 

independentemente de inventário ou arrolamento”.

Verifica-se que os requerentes são filhos da falecida, de forma que deve 

ser admitida a inclusão no polo ativo da presente demanda, mesmo que já 

esteja em fase de cumprimento de sentença.

 Entretanto, uma questão deve ser sublinhada. Dos filhos indicados, 

apenas dois podem ser considerados dependentes habilitados à pensão 

por morte, quais sejam, aqueles que têm menos de 21 anos (no caso, 

GILMARA e RENATA).

Assim, DEFERE-SE o pedido de habilitação feito, devendo ser incluído o 

nome dos requerentes GILMARA e RENATA (esta representada por seu 

pai, GILMAR DE SOUZA SOARES, cf. fl. 275) no polo ativo.

 Quanto aos demais, INDEFERE-SE o pleito.

No mais, retorna-se à tramitação normal do processo: expedição de 

RPV/Precatório.

 Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 534 do CPC, 

RECEBE-SE a Petição.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes, isso para ciência da decisão acerca da habilitação;

2. PRECLUSA a decisão, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, isso para pagamento do débito, atentando-se às 

normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal);

3. O VALOR DEVE SER DIVIDIDO e DESTINADO a:

a. GILMARA SILVA SOARES (fl. 278).

b. RENATA SILVA SOARES (fl. 275), esta em nome de seu pai, GILMAR 

DE SOUZA SOARES.

4. Após, conclusos.

Cotriguaçu/MT, 28 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28910 Nr: 1871-72.2006.811.0099
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GREGORIO LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28917 Nr: 1879-49.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28918 Nr: 1880-34.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MIRANDA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28935 Nr: 1897-70.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO WILLLEMBRINK - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29040 Nr: 1859-58.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. DE CARVALHO ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29053 Nr: 1449-97.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARCIOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29062 Nr: 1563-36.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29067 Nr: 1568-58.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29092 Nr: 1592-86.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BRAVO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29098 Nr: 1582-42.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ RIEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29101 Nr: 1599-78.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LURDES G. BORBA, AMILTON 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29109 Nr: 1590-19.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUDIO RIEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29127 Nr: 1822-31.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. V. TIGRE WEBER - ME (COMERCIAL WEBER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 
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mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29142 Nr: 1687-19.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VOSNIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 1725-31.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29170 Nr: 1739-15.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA DA SILVA APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29179 Nr: 1706-25.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ROCHEDO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 
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prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29190 Nr: 1700-18.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELNIR - IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29192 Nr: 1702-85.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29195 Nr: 1714-02.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAN MARTIN INDÚSTRIA MADEIREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29201 Nr: 1717-54.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE SOUZA BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 
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advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29203 Nr: 1605-85.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR PAULO KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29206 Nr: 1720-09.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE APARECIDA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29208 Nr: 1608-40.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29214 Nr: 1614-47.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 
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disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29218 Nr: 1618-84.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAIR BATISTA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29224 Nr: 1627-46.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FALCÃO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29238 Nr: 1644-82.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIKA BAZAR E PAPELARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29244 Nr: 1650-89.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO MARTINHO INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 
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para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29245 Nr: 1651-74.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29258 Nr: 1662-06.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29274 Nr: 1676-87.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DE LIMA LOPES, VALDINEI PARIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29283 Nr: 1682-94.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. L. C. BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 
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considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29296 Nr: 1763-43.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE FRANCA DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29298 Nr: 1765-13.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.V.N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA. (MADEIRAS JOVAN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29300 Nr: 1767-80.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA IGUAÇUENSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29302 Nr: 1768-65.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO TEODORO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.
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Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29320 Nr: 1787-71.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE CONSERVAS DOURADOS 

NOROESTE LTDA - EPP (INDUSTRIA DOURADOS NOROESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29337 Nr: 1803-25.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENARIO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29339 Nr: 1746-07.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI SEBASTIÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29341 Nr: 1748-74.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 483 de 585



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29342 Nr: 1749-59.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29344 Nr: 1751-29.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE DE J. S. SILVA, RAFAELA DE J. S. 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29346 Nr: 1753-96.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMO CASTIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29350 Nr: 1806-77.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. FRANCO DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29351 Nr: 1756-51.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARÃO & MELO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29520 Nr: 475-26.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL MONTEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29531 Nr: 487-40.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA AGROINDÚSTRIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30432 Nr: 1382-98.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUCA - COM. DE MATER. PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30439 Nr: 1361-25.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C. MACIEL DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30441 Nr: 1363-92.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO J. G. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31883 Nr: 61-57.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCENÇA WOODS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31884 Nr: 74-56.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESTE INTERNACIONAL - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 75-41.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31886 Nr: 76-26.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI SACKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31902 Nr: 73-71.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. SAMPAIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32012 Nr: 93-62.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIZEMAR LUIS FUHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32023 Nr: 36-44.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR MARCULINO HATZEMBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32076 Nr: 96-17.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAUCHUTADORA JUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 23-45.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32093 Nr: 24-30.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO ASSIS FURTADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32094 Nr: 98-84.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 
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nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32101 Nr: 186-25.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOCAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, BRUNO ROBERTO DE CARVALHO, FRANCISCO DAS 

CHAGAS SOARES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32781 Nr: 878-24.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS RODRIGUES TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33605 Nr: 1602-28.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33608 Nr: 1605-80.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 
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prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33681 Nr: 1629-11.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33682 Nr: 1630-93.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA ADELINO MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33756 Nr: 1688-96.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. R. DOS SANTOS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34339 Nr: 758-44.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOÃO NAUE - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 
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advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35150 Nr: 1489-40.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. R. DOS SANTOS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35156 Nr: 1492-92.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35179 Nr: 1498-02.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35180 Nr: 1499-84.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO ANTÔNIO FELDMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 
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disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35181 Nr: 1500-69.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RENITA HIGERT FAION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35394 Nr: 1561-27.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ANTONIO HENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35892 Nr: 747-78.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60192 Nr: 1105-43.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. DA SILVA COMÉRCIO (BRAS MOTOS E 

METALTEMP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 
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para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60194 Nr: 1107-13.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA NUNES CATUNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61591 Nr: 1329-44.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVALTER TRASPARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61603 Nr: 1341-58.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AQUILES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63432 Nr: 312-02.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:MT/ 10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da parte executada, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na última petição da parte-exequente 

(atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 
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considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29117 Nr: 1579-87.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VALDETE CHECHES TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do lapso temporal decorrido, sem que o presente tivesse o devido 

impulsionamento, INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29251 Nr: 1657-81.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RIEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do lapso temporal decorrido, sem que o presente tivesse o devido 

impulsionamento, INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30447 Nr: 1369-02.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do lapso temporal decorrido, sem que o presente tivesse o devido 

impulsionamento, INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31630 Nr: 1251-89.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE GEHM, NILSON BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT, 

RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:7445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do lapso temporal decorrido, sem que o presente tivesse o devido 

impulsionamento, INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33699 Nr: 1638-70.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do lapso temporal decorrido, sem que o presente tivesse o devido 

impulsionamento, INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33748 Nr: 1680-22.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO STEMPKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do lapso temporal decorrido, sem que o presente tivesse o devido 

impulsionamento, INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 
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§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35391 Nr: 1558-72.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA GAYESKI DA CRUZ - ME (MÓVEIS 

REVOLUÇÃO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do lapso temporal decorrido, sem que o presente tivesse o devido 

impulsionamento, INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60895 Nr: 628-83.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM CUIABÁ 

- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. MAZZOCHIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do lapso temporal decorrido, sem que o presente tivesse o devido 

impulsionamento, INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61859 Nr: 252-63.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do lapso temporal decorrido, sem que o presente tivesse o devido 

impulsionamento, INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77031 Nr: 3561-53.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE KOHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que efetue o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça, a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento à decisão de ref. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67689 Nr: 79-34.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TONIATTO GASQUES, L G 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E SEVIÇOS LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GLONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de ref. 31, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 773-37.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI APARECIDA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70994 Nr: 2133-70.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIA ISILDA ZANIN FEITOSA ME, 

ANTÔNIA ISILDA ZANIN FEITOSA, EDÉZIO JOSÉ DO NASCIMENTO 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de ref. 18, requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000612-39.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ANDRADE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

22/08/2018, às 13h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 6 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000774-34.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANALTO AUTO VIDROS (REQUERIDO)

HDI SEGUROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

22/08/2018, às 14h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 6 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000613-24.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ANDRADE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

22/08/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 6 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000614-09.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ANDRADE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

22/08/2018, às 15h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 6 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45475 Nr: 303-36.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinícius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 303-36.2017.811.0034

Código nº 45475

VISTOS ETC.

Considerando a Certidão de ref. 18, proceda-se a devolução da presente 

missiva ao Juízo de origem, nos termos do art. 393 da CNGC, com as 

baixas e anotações de estilo, bem como os cumprimentos deste juízo.

 Cumpra-se.

Dom Aquino – MT, 03 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53359 Nr: 241-59.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antònio Carlos Bressanini e outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Rothbarth, herdeiro de Haroldo 

Rothbarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arturo Eduardo Poerner 

Broerino - OAB:21.245, Marco Vinicius Von Paraski - OAB:24.475, 

Roger Cristian Wachholz - OAB:19.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 241-59.2018.811.0034

Código nº 53359

VISTOS ETC.

 Considerando a Certidão de ref. 11, proceda-se a devolução da presente 

missiva ao Juízo de origem, nos termos do art. 393 da CNGC, com as 

baixas e anotações de estilo, bem como os cumprimentos deste juízo.

Cumpra-se.

Dom Aquino – MT, 03 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 6211 Nr: 374-58.2005.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Município de Dom Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UP JEANS Indústria e Confecções Ltda ME, 

Josenildo Ramiro e Silva, Cleomar José da Costa, EDIMAR CÂNDIDO 

PEREIRA-ME, EDIMAR CÂNDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz da Penha Corrêa - 

OAB:8119

 Cerifico e dou fé que, conforme determinada o Artigo 1241, § 4º da 

CNGC, e artigo 7º do Provimento 12/2017-CGJ/MT, INTIMO os advogados 

da parte requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais e taxas, no valor total de R$ 510,55 

(quinhentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

Provimento 12/2017-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35286 Nr: 885-41.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Vistos em correição.

1. Considerando que o advogado anteriormente nomeado informou a 

impossibilidade em patrocinar a defesa do implicado perante a Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri, REVOGO a sua nomeação e desconto 15 

URH dos honorários anteriormente arbitrados.

 2. Consequentemente, NOMEIO o advogado Dr. Domingos Sávio Ferreira 

da Costa – OAB/MT 7.672, como defensor dativo do réu.

3. Desde já, FIXO em favor do advogado aqui nomeado honorários 

advocatícios equivalentes a 15URH, nos termos estabelecidos pela Tabela 

de Honorários da OAB/MT para o juízo criminal, especificamente em 

relação aos crimes de competência do Tribunal do Júri, já que o defensor 

anteriormente designado acompanhou o acusado até a pronúncia.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55587 Nr: 1294-75.2018.811.0034

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: liciuvania Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:19307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO com pedido de liminar, 

proposta por LICIUVANIA ALVES DE JESUS, em face JONAS e OUTROS.

Compulsando a inicial, verifico que a autora não qualificou os requeridos, 

conforme preceitua o artigo 319, inciso I do CPC, não juntou a matrícula do 

imóvel e não acostou comprovante do recolhimento das custas ou 

apresentou pedido expresso de concessão das benesses da justiça 

gratuita.

Desta forma, intime-se o causídico para emendar e/ou completar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento nos termos do 

artigo 321 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33199 Nr: 70-44.2014.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOMINGOS SIQUEIRA, Maria Pulcheira Santos, 

Ana Pulcheira dos Santos, João Vitor dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Domingas Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:10094, Flavio Siqueira - OAB:10094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme certificado à ref. 132 houve desídia do inventariante quanto ao 

feito, deixando de apresentar a GIA de ITCMD, com o devido recolhimento 

do tributo, referente ao bem integrante do espólio, embora pessoalmente 

intimado para o ato (ref. 131).

Desta forma, reconhecendo de ofício a possibilidade de remoção da 

inventariança (art. 622 do CPC) é necessária a instauração de incidente 

de remoção, previsto no artigo 623 do CPC, garantindo-se o direito ao 

contraditório.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE 

INVENTARIANTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – 

ARTIGO 996 DO CPC - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Constatada irregularidades no exercício da função de Inventariante, este 

poderá ser destituído do encargo, nos termos do artigo 995 do CPC. 

Todavia, a remoção, de ofício, ou por requerimento das partes, deve 

obedecer ao procedimento previsto no art. 996 do CPC, sob pena de 

ofensa ao devido processo legal. (TJMT - AI 119064/2011, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2012, Publicado no DJE 19/04/2012).

Portanto, instaure-se em apenso o respectivo incidente, transladando-se 

as cópias necessárias.

Depois, naqueles autos, intime-se o inventariante para defender-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo produzir as provas que entender 

cabíveis.

Por fim, façam conclusos para decisão.

Os presentes autos deverão aguardar a resolução da questão incidente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38897 Nr: 1012-42.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHPDS, LPMSrpmLHPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJMDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Vistos etc.

Considerando que o feito se encontra abandonado por mais de 30 dias e 

que a parte exequente já foi intimada por seu patrono, mas não 

manifestou-se no prazo assinalado (ref. 120), em obediência ao art. 485, 

inciso III e §1º, do CPC, INTIME-A pessoalmente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49835 Nr: 2086-63.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOdSF, KFF, IFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante o Ministério Público tenha anteriormente se manifestado pela 

nomeação do Dr. Islei como advogado dativo dos exequentes, pela razão 

de que já atua em favor deles na Execução de Alimentos de código 33868, 

o causídico permaneceu inerte quando intimado da nomeação (ref. 30).

Desta forma, considerando o silêncio do patrono, REVOGO SUA 

NOMEAÇÃO.

 Em razão da demanda tratar-se de interesse individual indisponível 

(interesse menorista), tenho que o Ministério Público poderá atuar como 

substituto processual dos exequentes.

Assim, VISTA dos autos ao Parquet manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39910 Nr: 40-38.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCSdPrpsmJLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante o Ministério Público tenha anteriormente se manifestado pela 

nomeação da Dra. Marise como advogada dativa do exequente, pela razão 

de que já atua em favor dele na Execução de Alimentos de código 39911, 

a causídica permaneceu inerte quando intimada da nomeação (ref. 106).

Desta forma, considerando o silêncio da patrona, REVOGO SUA 

NOMEAÇÃO.

Em razão da demanda trata-se de interesse individual indisponível 

(interesse menorista), tenho que o Ministério Público poderá atuar como 

substituto processual dos exequentes.

Assim, VISTA dos autos ao Parquet manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54115 Nr: 562-94.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. Comercial de Peças Ltda, José Henrique 

Nonato, Alexandre José Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldemar Deccache - 

OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Cesar Viana Gomes - 

OAB:

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé.

 Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35172 Nr: 840-37.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BRAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS VIANA COUTINHO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:Mat. 2688839

 Vistos etc.

Considerando que após o retorno dos autos à 1ª instância as partes nada 

requereram (ref. 81), arquivem-se os autos com as devidas anotações, 

comunicações e baixas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55535 Nr: 1256-63.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Colíder-MT, Celso Paulo Banazeski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Ribeiro de Paula Souza, Luis Henrique 

Ribeiro de Paula, Marlene de Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeth Pereira de Paula - 

OAB:, Rogério Lavezzo - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé.

 Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 04 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51588 Nr: 2916-29.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Maciel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Posto isso, INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita.Por outro 

lado, também não evidenciada a impossibilidade momentânea de 

pagamento das custas e havendo os indicativos de boa condição 

financeira, INDEFIRO o recolhimento delas ao fim do processo.Por outro 

lado, há que se registrar que o §6º do Art. 98, do NCPC, aduz, que, 

conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.Assim, no prazo de 15 (quinze) dais, e considerando o 

disposto no §2º, primeira parte, do art. 99, do NCPC, caso a autora queira, 

proceda ao recolhimento das custas e despesas de ingresso em 03 (três) 

parcelas mensais, sendo a primeira parcela no referido prazo de 

intimação, e as demais nos 30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento 

de cada parcela.Consigno que nos termos do art. 290, do NCPC, será 
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cancelada a distribuição do feito se a parte não honrar com o pagamento 

assumido.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 04 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32805 Nr: 1484-14.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRIS FERNANDA DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - 

Defensor Público - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de alimentos 

com pedido de fixação de alimentos provisórios intentada por E. P. da S., 

representado por sua genitora IRIS FERNANDA DA SILVA GONÇALVES, 

em face de WILSON PAULO DA SILVA, para o fim de:a) CONDENAR o 

requerido WILSON PAULO DASILVA ao pagamento de pensão alimentícia 

ao filho E. P. da S., fixada definitivamente em 30% (trinta pontos 

percentuais) do salário mínimo vigente, o que equivale atualmente à 

quantia de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), 

mensalmente, a serem pagos até o trigésimo dia útil de cada mês, cuja 

incidência deverá se operacionalizar a partir da data da citação do réu, no 

termos do art. 13, § 2.º da Lei n.º 5.478/1.968; Via de consequência, 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida à Ref: 3.b) DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 

487, I, do NCPC.Sem custas e sem honorários, uma vez que a parte autora 

está assistida pelo Ministério Público e defesa do réu foi patrocinada por 

advogado nomeado a ser custeado pelo Estado. P.R.I.Transitada em 

julgado, expeça-se certidão em favor do advogado nomeado, caso ainda 

não tenha sido expedida, no valor de 03 URHs a serem pagas pelo Estado 

de Mato Grosso. Após, arquive-se com as baixas de estilo.Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências. Dom Aquino – MT, 06 de julho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53013 Nr: 68-35.2018.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATdS, JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 Processo nº 68-35.2018.811.0034

Código nº 53013

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Guarda ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em favor da infante VITÓRIA APARECIDA DE 

SOUZA TAVARES e desfavor dos genitores CLAUDECIR APARECIDO 

TAVARES DA SILVA e JACIRA MARIA DE SOUZA, todos devidamente 

qualificados no processo em destaque.

Após a concessão da guarda provisória da adolescente à tia materna Ilza 

Souza de Oliveira (ref. 4), ela passou a conviver com a tia e a avó 

materna Sofia Souza Oliveira, sendo constatados em Abril do corrente ano 

alguns problemas de convívio entre elas e que a guardiã demonstrava 

desinteresse em continuar exercendo a guarda da sobrinha, contudo, 

recentemente (no mês de maio e no presente) houve uma mudança de 

vontade da tia e também na convivência familiar, conforme estudos 

acostados às refs. 57, 67 e 68.

Nesta medida, em razão dos atritos de convivência já ocorridos e que a 

mudança de postura é muito recente, DEFIRO o pedido do Parquet pela 

continuidade dos estudos psicossociais (ref. 72), contudo estes deverão 

ocorrer mensalmente na residência onde vive a menor, pelo período de 06 

(seis) meses, acostando-se os relatórios logo após a realização de cada 

estudo.

 Por outro lado, em que pese a advogada dativa nomeada aos requeridos 

tenha aceitado o encargo (ref. 45), até o presente momento a defesa 

deles não foi apresentada, assim, INTIME-SE a causídica para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, OFICIE-SE a Equipe Multidisciplinar para que também realize 

estudos com os genitores, nos mesmos moldes daquele acima 

determinado, com prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 330-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Bombonato 

Rodrigues - OAB:5141/O

 Vistos etc.

 Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelos executados Anderson Volnei Fernandes 

Rodrigues e Sandra Regina Bombonato Rodrigues (ref. 135).

Em vista da previsão do §1º do artigo 1.018 do CPC: “se o juiz comunicar 

que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o 

agravo de instrumento”, insta consignar que mantenho a decisão 

agravada em seus exatos termos, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasam.

Ainda, considerando a não concessão de efeito suspensivo ao recurso 

(ref. 137), prossiga-se o feito nos termos da decisão de ref. 104.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55138 Nr: 1062-63.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DE ALMEIDA, EVERALDO DE ALMEIDA, João 

Ciro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Fátima Almeida Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se o autor integralmente o despacho de ref. 04, no tocante a 

obrigatoriedade de juntada de Certidão Negativa de Testamento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento 

da distribuição.

Intime-se

Cumpra-se

Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32773 Nr: 1454-76.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROZINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Processo nº 1454-76.2013.811.0034

Código 32773

Vistos, etc.

Considerando a concordância da parte autora, e a homologação dos 

cálculos de Ref: 88, proceda-se o Sr. Gestor as Requisições de Pequeno 

Valor (RPV) ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, levando-se em 

conta o valor do cálculo homologado, atentando-se ao parâmetro fixado na 

sentença/Acórdão.

 Ressalto, contudo, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Expedida a RPV e juntada aos autos informações do depósito dos valores 

devidos, nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 

18/04/2012, proceda o Senhor Gestor com os procedimentos necessários 

para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50937 Nr: 2636-58.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alonso Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.....Contudo, têm-se que a autora foi devidamente intimada 

para realizar o recolhimento, mas não o fez ou interpôs agravo de 

instrumento contra a decisão, operando-se o trânsito em julgado, de forma 

que deverá ser aplicado o artigo 290 do CPC, nestes termos:Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.Aliás, o pedido de reconsideração não veio sequer 

acompanhado de novos documentos, tão somente alegações unilaterais 

da parte.Desta forma, pelo exposto, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do 

CPC.Intime-seCumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54905 Nr: 948-27.2018.811.0034

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARYSSA CRISTINA COIMBRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo códex, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC e 

artigo 5º, inciso LXXIV, da CF.

EXPEÇA-SE ofício ao INSS e à Receita Federal para, no prazo de 05 

(cinco) dias, remeterem a este juízo informações referentes aos créditos 

existentes em nome de Francisco Ferreira da Silva, CPF 204.941.491-91.

Após, vista ao MPE.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 05 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53994 Nr: 504-91.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomas Lopes Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste caso, no entanto, não vislumbro a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito pleiteado (fumus boni iuris).Isto 

porque o requerente diz que sua condição de dependente da falecida 

advém da qualidade de convivente, mas não há documentos trazidos que 

indiquem a existência de união estável.Além disso, a certidão de óbito 

encartada indica que ela era viúva e que a declarante Cleide, sua filha, 

afirmou que a falecida não convivia com ninguém à época da morte.Por 

tais razões, não existem provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, pairando dúvidas acerca da condição de dependente do 

requerente, de maneira que não houve o preenchimento do requisito da 

“fumaça do bom direito”.Logo, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada.Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.Com a 

chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.Após, conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 05 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55029 Nr: 1002-90.2018.811.0034

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI DE MATOS SILVA, NILTA RODRIGUES DE MATOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma 

legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo códex, RECEBO a 

petição inicial e sua emenda.

DEFIRO a concessão da Justiça Gratuita nos termos do art. 98 e ss. do 

CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CF.

Considerando o interesse menorista envolvido na demanda, COLHA-SE o 

parecer ministerial.

Após, voltem conclusos os autos.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 05 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55659 Nr: 1310-29.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA DE SOUZA REIS, José Paulo 

Peres Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé.

 Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 05 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50194 Nr: 2276-26.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Reis Fastina Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a certidão de ref. 19, dando conta que o requerido não 

apresentou os documentos requeridos, INTIME-SE a autora para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 05 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51460 Nr: 2850-49.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES SILVA DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Posto isso, INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, desta 

forma, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais.Por outro lado, há que se 

registrar que o §6º do art. 98, do CPC, aduz, que, conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.Assim, no prazo 

acima concedido, e considerando o disposto no §2º, primeira parte, do art. 

99, do CPC, caso a requerente queira, proceda ao recolhimento das 

custas e despesas de ingresso em 03 (três) parcelas mensais, sendo a 

primeira parcela em 15 (quinze) dais e as demais nos 30 (trinta) dias 

subsequentes ao vencimento de cada parcela.Consigno que nos termos 

do art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte não 

honrar com o pagamento.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 05 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51454 Nr: 2846-12.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES SILVA DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.....Posto isso, INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, desta 

forma, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais.Por outro lado, há que se 

registrar que o §6º do art. 98, do CPC, aduz, que, conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.Assim, no prazo 

acima concedido, e considerando o disposto no §2º, primeira parte, do art. 

99, do CPC, caso a requerente queira, proceda ao recolhimento das 

custas e despesas de ingresso em 03 (três) parcelas mensais, sendo a 

primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais nos 30 (trinta) 

dias subsequentes ao vencimento de cada parcela.Consigno que nos 

termos do art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a 

parte não honrar com o pagamento.Decorrido o prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 05 de julho de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52235 Nr: 3186-53.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Cristina Almeida Carvalho Braga, Eduardo Almeida 

Braga, Enzo Gabriel Almeida Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celson Aparecido Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a Certidão de ref. 10, proceda-se a devolução da presente 

missiva ao Juízo de origem, nos termos do art. 393 da CNGC, com as 

baixas e anotações de estilo, bem como os cumprimentos deste juízo.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40751 Nr: 299-33.2016.811.0034

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdIeJdCdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital De Intimação De Sentença

 Prazo: 30 Dias

AUTOS N.º 299-33.2016.811.0034

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Curadoria da Infância e Juventude da Comarca de 

Dom Aquino-MT
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PARTE REQUERIDA: Kayro Adiller Rocha Alves

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: KAYRO ADILLER ROCHA ALVES, Cpf: 

05244215108, Rg: 25410890 SSP MT Filiação: Ademir Alves da Silva e 

Elizabete Rocha Gomes, data de nascimento: 13/07/1999, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua D 8, Quadra 

06, Cidade: Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: VISTOS ETC, Trata-se de Processo de Apuração de Ato 

Infracional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

face de Kairo Adiller Rocha Alves, imputando-lhe a prática do ato 

infracional análogo ao crime descrito no art. 155, caput, do CP. 

Considerando que o representado atingiu a maioridade, o Parquet pugnou 

pela extinção de sua punibilidade (ref. 74). Os autos vieram conclusos. É 

relatório. Decido. As medidas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente são aplicadas aos menores de 18 (dezoito) anos de idade e, 

excepcionalmente, e nos caso expressos em lei, às pessoas entre 18 

(dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade, conforme o disposto no artigo 

1º e 2º, “caput” e parágrafo único, do Diploma Menorista. Com efeito, 

observa-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza 

expressamente a aplicação de medida de internação até os 21 (vinte e 

um) anos de idade, conforme inteligência do artigo 121, § 5º, da Lei nº 

8.069/90, nas hipóteses do artigo 122, incisos I, II e III, do mesmo Diploma 

Legal. Portanto, não sendo o caso de aplicação da medida de internação, 

e uma vez atingida a maioridade penal (18 anos de idade), deve o feito ser 

extinto, vez que impossibilitada a aplicação de medidas socioeducativas 

no caso versando, sob pena de flagrante violação ao princípio da 

legalidade, e aplicação, ao caso, da “analogia in malam partem”. Sobre o 

tema, trago a colação entendimento do TJ/SP, C.Esp., Ap. 15.444/0-0, Rel. 

Yussef Cahali, j. em 22/10/1992: Se o menor completa a idade de 18 anos 

após a aplicação de medida socioeducativa, mas antes da apreciação do 

recurso interposto e a infração praticada é leve e despida de maior 

gravidade, impõe-se o afastamento de medida restritiva, bastando que 

seja advertido de eventuais e futuras transgressões, agora que atingiu a 

maioridade penal. Nesse sentido, vejamos orientação da doutrina: Prima 

facie, ressaltamos que a ação sócio-educativa, possui por visada central 

aplicar ao infrator medida sócio-educativa, artigo 112 ECA, cumulada ou 

não com medida protetiva (artigo 101 do ECA), e sempre direcionada à 

ressocialização. De fato, busca-se através do procedimento 

sócio-educativa a plena ressocialização do adolescente, evitando assim 

que alcance a maioridade com instinto criminoso. Desta forma, quaisquer 

das medidas previstas no artigo 101 e 112 do ECA, poderão ser aplicadas 

aos menores de 18 anos, não havendo prescrição dos atos infracionais 

até que os infratores alcancem a maioridade penal. Ou seja, em havendo 

tempo hábil para ressocialização, para a reeducação e formação 

sócio-psíquica, pode e deve o adolescente, como pessoa em 

desenvolvimento receber quaisquer das medidas cominadas à lei, 

sobretudo com a finalidade de não delinqüir novamente. E ainda que 

alcançada a imputabilidade, em se tratando de ato infracional grave, 

cometido durante a menoridade, poderá o jovem ser internado ou colocado 

no regime de semi-liberdade até 21 anos de idade, consoante previsão 

expressa nos artigos 2º, parágrafo único, artigo 121 §5º e §2º do artigo 

120 do ECA. (Márcio Mothe Fernandes, ação sócio educativa pública, 

editora Lumen Iuris, 1998, pág. 46/47). ISTO POSTO, com fulcro no artigo 

2º, “caput” e parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

reconheço a prescrição da pretensão de aplicação de medida 

socioeducativa no caso versando, e de consequência, DECLARO extinto o 

presente feito. Recolham eventuais mandados de busca e apreensão. 

Sem custas. P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 25 de junho de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito em substituição legal Eu, Antonio dos Reis 

Lima Filho - Técnico Judiciário, digitei.

 Dom Aquino - MT, 4 de julho de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55244 Nr: 1116-29.2018.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS ARAUJO DEZIDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião de Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9457/O, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1116-29.2018.811.0034

Código nº. 55244

Vistos etc.

Intime-se a autora para, em 15 (quinze) dias, procedar a correta 

qualificação dos requeridos, inclusive indicando endereço para citação, ou 

comprovando o exaurimento das diligências empreendidas, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53146 Nr: 138-52.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley da Costa Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FIDELIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 138-52.2018.811.0034

Código nº 53146

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais interposta por 

WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA em desfavor de MÁRCIO FIDELIS DE 

SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Intimada para emnedar a inicial, a parte autora compareceu requerendo o 

arquivamento do feito. (Ref: 08).

Vieram os autos conclusos.

Eis o necessário.

Fundamento e Decido.

Muito embora a parte autora tenha requerido o arquivamento do feito, 

tenho que é o caso de extinção da ação por desistência, eis que não 

houve angularização processual.

 Assim, em virtude da expressa desistência da parte requerente, resta 

como alternativa sua homologação junto à extinção do presente feito sem 

resolução de mérito.

Portanto, desnecessárias mais delongas, pelo que homologo a desistência 

da presente ação e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

base no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas e honorários por ausência de pretensão resistida

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas 

anotações, comunicações e baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84263 Nr: 1293-10.2018.811.0093

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Processo nº: 1293-10.2018.811.0093

Código: 84263

Vistos, etc.

Nos termos do art. 145, §1º do Código de Processo Civil, por motivos de 

foro íntimo, declaro-me suspeito para decidir o feito.

Determino, via de consequência, a identificação da suspeição na capa dos 

autos, nos termos do art. 347, inciso IX da CNGC/MT, com seu posterior 

encaminhamento ao meu substituto legal.

Cumpre destacar que os motivos que levaram à declaração de suspeição 

se deram posteriormente à decisão de fls. 08/09 e despacho de fls. 20, 

razão pela qual resta mantida, por ora, referida decisão, devendo o 

magistrado substituto analisar o pleito de fls. 17/18 (acesso à mídia de fls. 

06 pela defesa), bem como a petição de fls. 21/28 (revogação das 

medidas protetivas de urgência), além das cotas ministeriais.

Intimem-se.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário, encaminhando-se 

os autos à Comarca de Vera, com a URGÊNCIA que o caso requer.

Feliz Natal/MT, 05 de Julho de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90890 Nr: 2964-28.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Pereira Gomes, Solange Nicolino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98534 Nr: 571-62.2016.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERCI MACHADO PINHEIRO ME, NERCI 

MACHADO PINHEIRO, EDIVALDO DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96487 Nr: 3149-32.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO FILHO E CIA LTDA-EPP, JORGE 

AFONSO FILHO,, Marcelo Berge Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 11342 Nr: 7-74.2002.811.0087

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Souza Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIDE DOS SANTOS AZEVEDO, GEOVANE 

MARCELINO PASCOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT, Ivan Carlos Santore - OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Certifico que não localizei sentença do presente processo. Certifico que a 

sentença citada na petição de fls.105/106, referente folhas 88/96, trata-se 

de traslado do proc. 7159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112024 Nr: 4041-67.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zemar de Fatima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conclusos para sentença.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103080 Nr: 3309-23.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJCF, JF, IVANIR DOS SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112052 Nr: 4065-95.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Aguillar de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100182 Nr: 1522-56.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA CUETO GAZANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, FABIANA DE LIMA - OAB:14068, Jéssica Teixeira 

Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114481 Nr: 1674-36.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NATIVO LUIZ KRAEMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, 

Presidente da Camara Municipal de Novo Mundo-MT, MUNICIPIO DE NOVO 

MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Junior da Silveira Ribeiro 

- OAB:MT/24.069/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]De fato, o artigo 24, § 3º, da Lei Orgânica Municipal prevê a 

possibilidade de destituição de qualquer componente da Mesa, quando 

faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições, 

elegendo-se outro vereador para a complementação do 

mandato.Entretanto, no caso em análise o que ocorreu foi a cassação do 

mandato do vereador Presidente em razão do cometimento de infrações, e 

não a sua destituição da Mesa da Câmara (o que poderia ensejar a sua 

substituição por novo vereador eleito para tanto). O impetrante foi 

devidamente eleito como Vice-Presidente e, pelo que consta dos autos, 

não praticou qualquer ato que implique a destituição da sua função e a 

consequente impossibilidade de substituir o Presidente.Portanto, 

verifica-se que compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente 

cassado até o encerramento do biênio para o qual foi eleito 

(2017/2018).Logo, vislumbro a relevância dos fundamentos da 

impetração.Quanto ao perigo de dano, este resta evidente em razão da 

necessidade dos atos da Câmara serem presididos por quem de direito em 

atenção ao princípio democrático e representativo que deve imperar na 

casa de leis.Logo, ante a presença dos requisitos necessários, o 

requerimento liminar deve ser deferido, porque, além de relevante o 

fundamento invocado, impossível ignorar que, sem a liminar, a medida 

resultará ineficaz, caso venha a ser concedida apenas pela sentença 

final. Sendo assim, e em razão dos argumentos e documentos acostados 

à inicial, DEFIRO em termos a liminar requerida, determinando a imediata 

recondução do impetrante ao cargo de Presidente da Câmara de 

Vereadores do Município de Novo Mundo/MT até o julgamento da lide ou o 

término no biênio 2017/2018.Intime-se a autoridade coatora, COM 

URGÊNCIA, por meio de oficial de justiça, para o cumprimento da liminar no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.No mais, cumpram-se as deliberações 

pendentes (fls. 27/28).Serve a decisão como mandado.Intimem-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 1519-89.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Heltson Martin Gutsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martha de Jesus Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Affonso Flores Shendroski - 

OAB:21.669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais da presente 

Carta Precatória.

Guiratinga - MT, 5 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 992-89.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Viola Ltda, Antônio Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:8.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a 

determinação contida no despacho de fls, 259, no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31191 Nr: 1035-84.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Felix Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Rodrigo Ormond de Avelar - OAB:MT 17.630

 Autos nº 1035-84.2012.811.0036

Código: 31191

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que as fls. 40 fora expedido ofício nº 

3054/2014 endereçado ao Diretor da 11ª Ciretran desta Comarca com o 

fim de localizar e bloquear veículos em nome do executado.

 Em resposta ao mencionado ofício, o Departamento Estadual de Trânsito 

informou os veículos localizados e que a ordem exarada havia sido 

transmitida por meio do sistema DetranNet (fls. 41/43).

A presente execução foi julgada extinta em virtude do pagamento da 

dívida junto à fazenda pública (fls. 65/66) e as fls. 67 revogou-se o 

mandando de penhora e determinou-se o desbloqueio das restrições dos 

veículos por meio do sistema Renajud/MT.

Vieram aos autos informações que os veículos permanecem com ordem 
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de bloqueio, pois conforme informado no Ofíc io nº 

402/2018/ADV-GERAL-ADM/DETRAN/MT, o desbloqueio realizado via 

sistema Renajud não efetua baixas nas restrições inseridas via sistema 

DetranNet, e, como o bloqueio inicial fora determinado por meio do ofício nº 

3054/2014 somente efetuará o desbloqueio dos bens mediante 

determinação judicial pelos mesmos meios.

 Isso posto, já tendo este juízo determinado o desbloqueio dos bens, 

DEFIRO o requerido pelo executado as fls. 82/83 e DETERMINO que 

EXPEÇA-SE ofício ao Departamento Estadual de Trânsito deste Estado 

para que efetue o desbloqueio imediato dos veículos mencionados as fls. 

85/86.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2239 Nr: 374-62.1999.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Alves da Silva Sobrinho, André Alves de 

Almeida, Sônia Maria de Almeida Alves, Jane Alves de Almeida Mendes, 

Màrcio Alves de Almeida, Juliano Pereira Alves, Jakelline Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Alves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Fernando Moreira de Souza - OAB:637, Ivailton Vilela 

de Moraes - OAB:4043-A, Jane Alves de Almeida - OAB:14.010/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar inventariante através de seu advogado para que em cumprimento 

ao despacho do MM. Juiz de fls, 360, item 1) promova nos autos o preparo 

para expedição das Cartas Precatórias com finalidade de citar/intimar 

PESSOALMENTE os herdeiros, para manifestarem se aceita a proposta de 

partilha, promovendo nos autos o preparo no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11997 Nr: 945-52.2007.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vilela Teodoro, Idalina Vilela Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastiana Jesus Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código nº 11997

Ação Inventário

 Decisão.

Vistos etc.

Diante da certidão de fl. 162 e decisão de fl. 135, INTIME-SE 

PESSOALMENTE o inventariante para manifestar em relação ao parecer do 

Ministério Público de fl. 157/157v, bem como juntar nos autos o 

comprovante de quitação ou isenção do Imposto de Transmissão causa 

mortis – ITCD, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de remoção da 

função de inventariante ou extinção do presente feito sem resolução do 

mérito.

 Posteriormente, INTIME-SE PESSOALMENTE, com remessa/carga dos 

autos, o ESTADO DE MATO GROSSO, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se em relação ao presente feito, principalmente, sobre os 

documentos referentes à quitação do ITCD.

No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32737 Nr: 1256-33.2013.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Soares de Faria Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Autos n°: 1256-33.2013.811.0036 (32737)

Ação Previdenciária

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO a apelação de fls. 83/91 em 

seu efeito meramente devolutivo, com fulcro no artigo 1.012, §1º, V do 

NCPC, em relação à tutela provisória concedida na sentença (fls. 73/75v).

Tendo em vista que decorreu “in albis” o prazo para a parte autora 

apresentar as suas contrarrazões (Certidão de fl. 105), ENCAMINHEM-SE 

os presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para 

análise do recurso interposto, com as mídias digitais dos depoimentos e 

interrogatório realizados em Audiência (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13730 Nr: 1179-97.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraildes José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Henrique Assis Nunes - 

OAB:

 Processo n.º 1179-97.2008.811.0036 (13730)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro do Advogado da parte exequente de fls. 135/136, 

pois resta demonstrado a devolução da verba referente aos honorários 

advocatícios aos cofres da União (fl. 134).

1) Dessa forma, DETERMINO que seja expedido NOVO ofício 

REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), referente 

aos honorários de sucumbência, em benefício do advogado EBER 

AMÂNCIO DE BARROS, nos termos apresentados na petição de fl. 

135/136.

2) Após a comprovação do depósito judicial, EXPEÇA-SE o respectivo 

alvará.

3) Por fim, INTIME-SE o referido advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos quanto a necessidade de prosseguimento 

deste feito executivo.

Por fim, concluso para extinção.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30537 Nr: 380-15.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelice Ferreira Cunha Fassioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA BARBOSA DOS 

SANTOS PERSIJN - OAB:36.789, Mylss Maria Vilela Guimarães - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 
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- OAB:19730/MT

 Autos n° 380-15.2012.811.0036 (30537)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 528, diante da inequívoca 

necessidade de suspensão do processo para a busca administrativa da 

documentação referente às fichas financeiras da exequente, para que 

seja possível a liquidação da sentença quanto aos valores a título de 

FGTS.

Dessa forma, DETERMINO a suspensão do presente feito, pelo prazo de 

90 (noventa) dias, para que a exequente consiga administrativamente a 

referida documentação e junte aos autos a memória de cálculo do débito 

executado.

Assim, ENCAMINHE-SE o presente feito para o ARQUIVO PROVISÓRIO, de 

modo que ao fim do prazo fixado, os autos sejam desarquivados.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

dê o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30251 Nr: 94-37.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Guedes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento que a conta indicada as fls, 178 é a mesma indicada as fls, 

165. Entretanto, consta as fls, 176/177 certidão e alvará devolvido da 

Conta ùnica, justificando a impossibilidade de transferência dos valores 

para a conta indicada, vez que a conta poupança é INATIVA, deve a parte 

observar junto a instituição bancária as informações prestadas pela conta 

única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16788 Nr: 214-17.2011.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Maria de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Olindo Honório de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orliene Honório de Souza - 

OAB:14029 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 214-17.2011.811.0036 (16788)

Ação Inventário

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da inventariante de fl. 134, para dar o devido 

prosseguimento ao feito, revogando o despacho de fl. 133 e, por 

consequência, declaro a desnecessidade da juntada dos documentos 

anunciados, pois conforme petição do ESTADO DE MATO GROSSO de fl. 

137, o mesmo afirma que não tem mais interesse no feito, visto que o valor 

da herança transmitida está na faixa de isenção legal do ITCMD.

1) Nesse sentido, INTIME-SE a parte a inventariante, por meio de seu (sua) 

advogado (a), para que promova a apresentação da últimas declarações, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão de direitos.

2) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2115 Nr: 277-62.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. B. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCEIRO e 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Autos n° 277-62.1999.811.0036 (2115)Ação de ExecuçãoDecisão.Vistos 

etc.1) DETERMINO que a Secretaria da Vara Única designe-se data para a 

realização do leilão do bem penhorado, de preferência em conjunto com os 

demais autos que estão na mesma situação, devendo ser observado o 

disposto nos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, bem 

como as normas estipuladas pela CNGC em relação ao procedimento de 

alienação judicial.Deste modo, NOMEIO, com base no art. 883 do 

CPC/2015, para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 

22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na 

Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural 

matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, para atuarem na condução da 

alienação de bens penhorados neste Juízo, endereço profissional Rua 02, 

nº 264, Lote A, Quadra 07, Residencial JK, CEP: 78.068-340 – Cuiabá/MT, 

Tel .  (65) 3664-4501 e Cel :  (65)  99974-4941,  E-mai l : 

recjudicial@leiloesjudiciais.com.br e site www.balbinoleiloes.com.br. 4) A 

COMISSÃO DOS LEILOEIROS será devida da seguinte forma: em caso de 

arrematação, será de 5% sobre o valor da arrematação a ser paga pelo 

arrematante; em caso de adjudicação, a comissão devida será de 2% 

sobre o valor da avaliação e será paga pelo adjudicante; em caso de 

remição, acordo ou pagamento, suspendendo a realização do leilão, a 

comissão devida será de 2% sobre o valor da avaliação e será pago pelo 

executado.5) A REALIZAÇÃO DO LEILÃO será eletrônico e presencial 

artigo 882 e 879 inciso II do NCPC, ESTIPULO o lance mínimo no leilão no 

percentual de 50% do valor apurado na avaliação (art. 891 do 

CPC/2015)..6) INTIMEM-SE a PARTE EXECUTADA e os demais TERCEIROS 

INTERESSADOS, constantes no art. 889 do NCPC, da alienação judicial, 

com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, por meio do seu (sua) 

advogado (a).Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14382 Nr: 449-52.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Nogueira Júnior - 

OAB:5.169-MT, Vanderlei Silvério Pereira - OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 449-52.2009.811.0036 (14382)

Execução Contra a Fazenda Pública

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do MUNICÍPIO DE TESOURO/MT de fls. 216, pois 

realmente foi comprovado nos autos às fls. 199/204 que o executado já 

quitou o referido débito via RPV, no valor de R$95.052,48 (noventa e cinco 

mil, cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), inclusive, a parte 

exequente mesmo devidamente intimada, nada se opôs a referida 

pretensão do executado (fls. 219/220).

 Nesse sentido, para que não haja o enriquecimento ilícito, imperioso a 

devolução do valor bloqueado para a conta bancária oficial do Município 

executado.

Diante do exposto:

1) Devido ao erro material, REVOGO o dispositivo da sentença que 
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determinou a liberação do valor depositado em benefício da parte 

exequente ANA MARIA DA SILVA, bem como a despacho de mero 

expediente de fl. 215.

2) EXPEÇA-SE o competente alvará judicial para levantamento/devolução 

do valor bloqueado, em benefício do executado, com a devida 

transferência do valor depositado em juízo para a conta do Município de 

Tesouro/MT, indicada na petição de fls. 197/198.

 3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia o transito em julgado da sentença e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7752 Nr: 436-92.2005.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aridaque Luiz Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Pimentel, Paulo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2342A/MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos nº 436-92.2005.811.0036 (7752)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado no item “4” da decisão de 

fl. 540.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15579 Nr: 323-65.2010.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josmar Jorge da Costa, Iraci Moreno da Costa, Walmor 

Aleixo Moreno, Waldeir Moreno, Suely Aleixo Moreno, Jads Moreno da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elemar Elio Perinazzo, Daniel Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779-A, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Luiz Antônio 

Vilela - OAB:4195/MT, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 Autos n° 323-65.2010.811.0036 (15579)

Reintegração de Posse

 Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12692 Nr: 168-33.2008.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT

 Autos n° 168-33.2008.811.0036 (12692)Carta PrecatóriaDecisão.Vistos 

etc.1) DETERMINO que a Secretaria da Vara Única designe-se data para a 

realização do leilão do bem penhorado, de preferência em conjunto com os 

demais autos que estão na mesma situação, devendo ser observado o 

disposto nos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, bem 

como as normas estipuladas pela CNGC em relação ao procedimento de 

alienação judicial.Deste modo, NOMEIO, com base no art. 883 do 

CPC/2015, para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 

22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na 

Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural 

matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, para atuarem na condução da 

alienação de bens penhorados neste Juízo, endereço profissional Rua 02, 

nº 264, Lote A, Quadra 07, Residencial JK, CEP: 78.068-340 – Cuiabá/MT, 

Tel .  (65) 3664-4501 e Cel :  (65)  99974-4941,  E-mai l : 

recjudicial@leiloesjudiciais.com.br e site www.balbinoleiloes.com.br. 4) A 

COMISSÃO DOS LEILOEIROS será devida da seguinte forma: em caso de 

arrematação, será de 5% sobre o valor da arrematação a ser paga pelo 

arrematante; em caso de adjudicação, a comissão devida será de 2% 

sobre o valor da avaliação e será paga pelo adjudicante; em caso de 

remição, acordo ou pagamento, suspendendo a realização do leilão, a 

comissão devida será de 2% sobre o valor da avaliação e será pago pelo 

executado.5) A REALIZAÇÃO DO LEILÃO será eletrônico e presencial 

artigo 882 e 879 inciso II do NCPC, ESTIPULO o lance mínimo no leilão no 

percentual de 50% do valor apurado na avaliação (art. 891 do 

CPC/2015).6) INTIMEM-SE a PARTE EXECUTADA e os demais TERCEIROS 

INTERESSADOS, constantes no art. 889 do NCPC, da alienação judicial, 

com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, por meio do seu (sua) 

advogado (a).Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 1009-76.2018.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RRCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taniara Sateles Pinheiro 

Nogueira - OAB:14.429-E, Vilson de Souza Pinheiro - OAB:5135-MT

 DecidoPor todo o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados por RHUAM 

SERGIO SCHUH ALVARENGA de revogação de prisão preventiva e 

substituição por prisão domiciliar, devendo permanecer na modalidade de 

prisão em que se encontra.2) Após, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público, para que se manifeste-se e apresente medida cabível 

ao presente caso, como determinado na decisão de Ref. 53. CIÊNCIA a 

defesa técnica.Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Guiratinga/MT, 

04/07/2018Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37144 Nr: 682-39.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro José Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kcinco Caminhões e Ônibus 

(concessionária/revenda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deirdre Araújo Serra 

Fernandes - OAB:12.463, GABRIEL ASSEF SERRANO - OAB:15389

 Processo n.º 682-39.2015.811.0036 (37144)

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS

Despacho.

Vistos etc.

1) Considerando que a parte requerida ofereceu devidamente a 
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contestação, INTIME-SE a requerente, por meio de seu Causídico, para 

que, caso queira, apresente a Impugnação à Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão de direitos.

2) Após, por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo 

entre as partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à 

Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, após 

INTIMEM-SE as partes litigantes para comparecerem no ato.

3) Por fim, caso tenha êxito a conciliação VOLTEM os autos conclusos 

para a homologação do acordo, contudo caso as partes não entrem em 

acordo, INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

inclusive, já arrolando as testemunhas a serem ouvidas, ou manifestem-se 

pelo interesse do julgamento antecipado da lide

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Ás providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34162 Nr: 981-50.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Ferreira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland S. Trentini, Paulo Rogério, José Antonio 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUIZ HOLLENBACH 

- OAB:4736/O, HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - OAB:5934/O, 

VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955

 Vistos etc.

David Ferreira Macedo, qualificado nos autos, interpôs a presente Ação 

de Indenização por Danos, Materiais, Morais e Estéticos em face de 

Roland Trentini, Paulo Rogério e José Antônio Ferreira.

Durante a realização da audiência de instrução, as partes entabularam 

acordo.

As partes requereram a homologação do acordo.

É o relatório necessário. Decido.

Em face do exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, ‘b’ do CPC, para HOMOLOGAR o acordo ajustado pelas 

partes. Sem custas e honorários. Transitada em julgado os autos, 

arquivem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55660 Nr: 587-04.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serisvaldo Macedo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 RECEBO a denúncia nos seus termos. Tendo em vista que não foram 

arguidas questões preliminares ou acostados documentos dou 

continuidade ao presente feito.3) DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃORecebo à Resposta 

Acusação apresentada pelo réu.Inicialmente verifica-se que não estão 

presentes causas que possibilitam a absolvição sumária do acusado art. 

397 do CPP.Decido.Por todo o exposto e pelo parecer do Parquet, 

INDEFIRO O PEDIDO RETRO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

formulado por SERISVALDO MACEDO DE SOUSA, devidamente qualificado 

nestes autos, devendo permanecer na modalidade de prisão em que se 

encontra.I) DESIGNO audiência de instrução para o dia 29/08/2018, às 

13h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu.II) INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os Policias Militares e Civis 

arrolados como testemunhas;As testemunhas deverão ser advertidas de 

que, deixando de comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão à 

condução coercitiva, com auxilio de força policial, se necessário, sem 

prejuízo da aplicação de multa prevista no art.458 do CPP, bem como 

estará sujeito a processo penal por crime de desobediência e ao 

pagamento de custas das diligências (art. 218 e 219, do Código de 

Processo Penal).III) CITE-SE o acusado SERISVALDO MACEDO DE 

SOUZA, para que compareçam à audiência ora designada; IV) Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 04/05/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17644 Nr: 1074-18.2011.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052-A

 Autos nº 1074-18.2011.811.0036 (17644)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da petição do leiloeiro de fl. 132/134.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se sobre a petição do Leiloeiro de fl. 132/134, dando o 

devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33380 Nr: 451-46.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseli Rodrigues, Celia Isolde Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA REGINA VIOLA - 

OAB:163205, FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727, Luiz 

Antônio Vilela - OAB:4195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 451-46.2014.811.0036 (33380)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública de fls. 240/241, uma vez que não 

vislumbro motivo que modifique, extingue ou altere o direito do exequente 

comprovado no presente feito executivo.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, dê o devido prosseguimento neste feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32902 Nr: 54-84.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Ferreira Rezende, Nelson Custodio de 

Rezende, Lidia Ferreira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Alves de Moura - 

OAB:3.332-B/MT

 Autos nº 54-84.2014.811.0036 (32902)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública de fls. 179/180, uma vez que não 

vislumbro motivo que modifique, extingue ou altere o direito do exequente 

comprovado no presente feito executivo.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, dê o devido prosseguimento neste feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53959 Nr: 3613-44.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia dos Santos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 09.

Guiratinga - MT, 6 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 3605-67.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Antonio Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 09.

Guiratinga - MT, 6 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3796 Nr: 373-09.2001.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto Nunes Dourado, Pierina Vituri Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:4.915, Lucas Prado de Morais - OAB:39433-GO, Luciana dos 

Santos Rocha Bordim - OAB:6.143-MT, Luciene Moraes de Souza - 

OAB:GO/ 39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 568, como 

valor total do débito perseguido, seguindo os parâmetros definidos na 

sentença e JULGO EXTINTA a presente ação executiva, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil, pois a obrigação encontra-se satisfeita, uma vez 

que consta-se que a quantia total devida de R$ 233.074,58 (duzentos e 

trinta e três mil, setenta e quatro reais, cinquenta e oito centavos) já 

encontra-se depositada em Juízo pela parte executada, pendente apenas 

de liberação, para isso:1) CONDENO a parte EXECUTADA, ao pagamento 

das custas e despesas processuais. DEIXO de condena-la ao pagamento 

dos honorários advocatícios, uma vez que o valor dos honorários está 

incluído no depósito judicial realizado pelo executado.2) DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido da parte exequente de fls. 534/535, para 

DETERMINAR a transferência dos valores depositados para as novas 

contas bancárias indicadas na referida petição, seguindo a forma 

individualizada de expedição dos alvarás para que seja contemplado de 

forma separada a cota parte dos honorários advocatícios sucumbenciais 

e os créditos do exequente.3) Contudo, antes de expedir os alvarás de 

liberação dos valores, em OBEDIÊNCIA ao recente Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado constituído, para que no prazo 

legal, apresente, caso queira, impugnação ou recurso.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido:5) EXPEÇA-SE alvará judicial para a 

RESTITUIÇÃO DO SALDO RESTANTE do valor depositado, em benefício da 

parte EXECUTADA, transferindo a quantia para a conta bancária a ser 

indicado pelo executado..Guiratinga/MT, 05/07/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 2080-50.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ciomar Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayanne Beatriz Santos, Rayanne Cristina 

Santos, Arcedino Machado, Paulo Roberto Soares, Katia Sinara Appel, 

Maria Luzia Silva Neris Oliveira, Tarcisio Ferreira Almeida, Carlos Ayres 

Wonsoscki, Augustinho Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 51.

Guiratinga - MT, 6 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56708 Nr: 1046-06.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimara Ferreira - 

OAB:22875-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de seu advogado, 

acerca da audiência designada à Ref. 21.

Guiratinga - MT, 6 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32092 Nr: 681-25.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucemir Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Intimar as partes acerca do retorno dos autos do Egregio Tribunal, onde o 

acordão transitou em julgado em 15/02/2018, conforme certidão de fls, 

323. Intimo para que no prazo de quinze (15) dias, requerida o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58023 Nr: 1547-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Belone de Andrade Campo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaida Garcia Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Clemente Cavasana - 

OAB:76976/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento do valor da condução da Oficiala de 

Justiça. Informo que a guia para pagamento é gerada no site do TJ/MT no 

link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ser 

recolhido na Zona 01, Bairro Guiratinga, Valor R$ 30,00(trinta reais). 

Guiratinga - MT, 6 de julho de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87505 Nr: 104-85.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL consubstanciada pela denúncia de 

ref. 01 -fls. 01/02 para CONDENAR ANDERSON RODRIGUES SILVA, como 

incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.V – 

DOSIMETRIA DA PENATRÁFICO DE DROGAS (ART.33 DA LEI N.° 

11.343/2006)A Lei nº. 11.343/2006 atribui para o crime de tráfico ilícito a 

pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.1ª FASE – PENA 

BASENo que tange à culpabilidade, a conduta é normal ao delito, nada se 

tendo a valorar. Não há registro de antecedentes. Não constam nos autos 

elementos e provas para analisar, com exatidão, a personalidade e a 

conduta social do agente, apesar de a conduta delitiva indicar propensão 

ao ilícito e dificuldade na assimilação dos valores morais básicos. As 

circunstâncias não são desfavoráveis. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 3734 Nr: 77-59.2005.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON STRINGHETTA, JOSÉ BENEDITO VAZ DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBA AMÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bento Abelardo Lopes - 

OAB:10303/PR, HERLON GILSON MOREIRA COELHO - OAB:MT-4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3598-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.Após transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando 

as formalidades legais, com baixa no Cartório Distribuidor.Itaúba, 04 de 

julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 17034 Nr: 77-64.2002.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rinaldo Ferreira da Silva - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.Após transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando 

as formalidades legais, com baixa no Cartório Distribuidor.Itaúba, 04 de 

julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88604 Nr: 748-28.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES DE FÁTIMA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016- CGJ, Art. 

482, VI e Art. 1209 ambos da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para o dia 29 de agosto de 2018, às 

13:00 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca 

de Itaúba-MT, conforme determinado na decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89068 Nr: 1058-34.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALINE DAIANE DUARTE DRACHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDIR LIMA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação constante na r. decisão de ref. 04, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 29 de agosto de 2018 às 

14h00 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca 

de Itaúba -MT.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50937 Nr: 2102-38.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Gonçalves Leme
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Morandi - 

OAB:6365/MS

 Vistos etc. Tendo em vista a informação de que a recuperanda 

encontra-se residindo na Comarca de Campo Grande-MS, conforme 

constam nos Sistemas SIAP e Infojud, os quais informam os seguintes 

endereços: Rua Flamengo, 1291, Jardim Canadá, Cep: 79.112-230, 

Comarca de Campo Grande e Rua Cascais, nº 198, Jardim Morenão, 

Comarca de Campo Grande, determino a remessa do presente Executivo 

de Pena a Comarca de Campo Grande/MS, para que a reeducanda dê 

cumprimento de sua pena, com nossas homenagens. Às providências.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 55388 Nr: 355-19.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 57472 Nr: 1323-49.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MATOS SILVA, Laiuma Pereira Schubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

07/08/2018, às 13h00min

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 204-61.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 26 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34229 Nr: 1297-30.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVANE LOURENÇO DE PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte ré intimada, através de seu(s) procurador(es), para que 

fique ciente do recurso interposto pela parte adversa, bem como para que, 

caso julgue pertinente, ofereça contrarrazões.

Jauru, 8 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 1426-69.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Monteiro da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 6 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15326 Nr: 1140-62.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)
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Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 6 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33250 Nr: 562-94.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 6 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47474 Nr: 545-19.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Gonçalves de Araújo, Raydy Roberta Boton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYDY ROBERTA BOTON - 

OAB:20209/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 5 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47474 Nr: 545-19.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Gonçalves de Araújo, Raydy Roberta Boton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYDY ROBERTA BOTON - 

OAB:20209/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL , natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: AO DOUTO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

JAURU ESTADO DE MATO GROSSO RAYDY ROBERTA BOTON, brasileira, 

casada, advogada, portadora da cédula de identidade/RG nº. 1283729 6 

SSP/MT, e do CPF nº. 879.200.691-49, endereço eletrônico 

raydy_@hotmail.com, e seu esposo FREDERICO GONÇALVES DE 

ARAÚJO, brasileiro, casado, farmacêutico/bioquímico, portador da Cédula 

de Identidade/RG nº 10029403 SSP/MG, CPF sob nº 034.027.406-99, 

ambos residentes e domiciliados na Rua 7 de setembro nº 342, bairro 

centro, nesta cidade de Jauru/MT, ela atuando em causa própria e ele por 

intermédio de advogada que esta subscreve (doc. junto), com escritório 

profissional localizado no endereço constante do rodapé, local indicado a 

receber notificações e intimações, vem, com o devido respeito e 

acatamento de costume, à ínclita presença de Vossa Excelência com 

fundamento no artigo 1.242 do Código Civil, propor AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em lugar incerto e 

não sabido, para expor e ao final requerer o seguinte: 1. DOS FATOS: Os 

Requerentes são possuidores de um imóvel localizado no lote 03 da 

Quadra 67, na sede do município de Jauru/MT, exercendo o seu direito de 

posse e imprimindo animus domini à área, sem a oposição de terceiros, 

desde a sua aquisição, há mais de 10 anos, data em que edificaram sua 

residência e lá residem até a presente data. Os Requerentes adquiriram o 

imóvel usucapiendo em 26 de junho de 2009 da Sra. Vindilina Maria de 

Oliveira Dias, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme contrato 

de compra e venda anexo. Precedentemente à ocupação dos 

Requerentes, outros lhe antecederam à posse do imóvel, todos de forma 

mansa e pacífica, sendo do conhecimento dos Requerentes que a posse 

do referido imóvel foi anteriormente exercida pela Sra Vindilina Maria de 

Oliveira Dias, que adquiriu de Marcos Antônio Dias da Silva, e este 

adquirido de Veralúcia Aparecida da Silva Alpino em 24 de julho de 2006, 

conforme comprovam os documentos anexos. O município padece do mal 

da irregularidade fundiária urbana, assim como em outras cidades 

circunvizinhas que, por ocasião da colonização da região, houve a 

destinação de terras sem, contudo, ser conferida a propriedade ao 

ocupante. E, com o objetivo de promover a regularização da propriedade 

do imóvel que os Requerentes figuram como legítimos possuidores, 

recorre ao Poder Judiciário para que assim o seja declarado, por 

sentença. 2. DO DETALHAMENTO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Figura 

como proprietário das áreas remanescentes do loteamento onde se acha 

edificada a cidade de Jauru/MT, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 

1074, de 17/11/2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca 
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de Jauru/MT, tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 

16/10/1970, do Livro 08, fls. 190/224, do Registro Geral de Imóveis do 

Cartório de 1º Ofício da Comarca de Cáceres/MT, e portanto, o bem imóvel 

alvo da presente ação de usucapião. O bem imóvel usucapiendo tem a 

seguinte descrição: 1) Lote nº 03 da Quadra nº 67, com dimensões de 600 

m² (seiscentos metros quadrados) avaliado em R$ 40.800,00 (quarenta mil 

e oitocentos reais) medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por 

quarenta metros ditos da frente aos fundos), tendo como confrontantes: 

na Frente com a Rua 7 de setembro, medindo 15,00 metros; aos Fundos 

com Edno Zanati de Souza, lote 14 medindo 15,00 metros; Lado Direito 

com Luzia Eugênio de Jesus Ferreira, lote 04, medindo 40,00 metros; Lado 

Esquerdo com Valdinei Teixeira Ponciano, lotes 01 e 02 medindo 40,00 

metros. O Lote nº. 03, da Quadra nº. 67, medindo 15,00 x 40,00 m (quinze 

metros de frente por quarenta metros ditos da frente aos fundos), com 

600,00 m2, encontra-se situado na Rua 7 de setembro, nº 342, Bairro 

Centro, nesta cidade de Jauru/MT, está dentro dos seguintes limites e 

confrontações: LOTE N. 03, QUADRA N. 67 - MEDINDO 15,00 x 40,00 MT, 

COM 600,00M2: NORTE: 40,00 metros com o Lote n. 01 e 02; LESTE: 15,00 

metros para a Rua 7 de setembro; SUL: 40,00 metros com o Lote n. 04; e 

OESTE: 15,00 metros com o Lote n. 14. 3. DO DIREITO: MM. Juíza, a 

usucapião se trata de modalidade originária de aquisição da propriedade e, 

no que se refere a espécie ordinária, conforme enuncia o art. 1.242 do 

Código Civil, esta se dá na hipótese de exercício ininterrupto e sem 

oposição da posse do imóvel por 10 (dez) anos, com justo título e boa-fé. 

E, tendo os possuidores estabelecido no imóvel usucapiendo sua moradia 

habitual, o prazo para aquisição da propriedade será de 10 (dez) anos de 

posse mansa, pacífica e dotada de animus domini, conforme os termos do 

art. 1.242 do Código Civil. Para fins de contabilização do prazo de 

exercício de posse, conforme apregoa o art. 1.243 do Código Civil, pode 

ser acrescido aquele período de posse exercida pelos antecessores do 

usucapiente, desde que, contínuas e pacíficas. No caso sub judice, 

consoante precedentemente exposto, os Requerentes possuem como 

sendo seu o imóvel acima descrito, imprimindo a ele animus domini sem 

qualquer interrupção ou oposição de terceiros, tendo sido a posse 

exercida, a título de sucessão, por lapso temporal superior a 10 (dez) 

anos, fazendo jus, portanto, a declaração da aquisição da propriedade do 

imóvel usucapiendo. Os artigos 246, inciso V, § 1º, § 2º, § 3º e 259, inciso 

I, do CPC, dão o procedimento da ação de usucapião. 4. CONDIÇÃO 

ESPECIAL: A Requerente Raydy Roberta Boton, declara que adquiriu 

referido imóvel constante dessa demanda, com capital exclusivo, 

circunstância que afasta a comunicação e leva à hipótese de sub-rogação 

de bem particular e que tal imóvel, deve constar quando de sua Escritura 

definitiva que, é bem particular, em razão de ter sido comprado mediante 

emprego de capital exclusivamente pertencente à esposa, excluindo, 

assim, da esfera patrimonial do seu marido, com o qual é casada mediante 

comunhão parcial de bens, conforme os ditames do Art. 1.659, II do Código 

Civil. O Requerente Frederico Gonçalves de Araújo, declara que tomou 

prévio conhecimento da presente condição, e que concorda e dá total 

anuência, não podendo no futuro alegar desconhecimento ou de que o 

imóvel não foi adquirido com recursos exclusivos da Requerente. 5. DOS 

PEDIDOS: Pretendendo, pois, os Requerentes, legitimarem essa situação 

de fato, para os fins consignados na Lei Civil, com fundamento no art. 

1.242, requerem a Vossa Excelência, que se digne determinar as 

seguintes providências: a) A citação da Requerida, Companhia Comercial 

de Terras Sul do Brasil, cujo nome se encontra registrado o imóvel 

usucapiendo, mediante a expedição de edital, para querendo ofereça 

contestação, sob pena de revelia e confissão; b) A citação por mandado 

dos confrontantes: Edno Zanati de Souza, residente e domiciliado na 

Avenida Rui Barbosa nº 157, bairro centro, nesta cidade; Uemersom Alves 

Ferreira sucessor da confrontante falecida Luzia Eugênio de Jesus 

Ferreira, com escritório profissional localizado na Avenida Pe. Nazareno 

Lanciotti, nº 767, bairro centro, nesta cidade e Valdinei Teixeira Ponciano, 

residente e domiciliado na Rua 7 de setembro nº 326, bairro centro, nesta 

cidade de Jauru/MT, para, querendo, se manifestem na causa; c) A 

intimação por meios eletrônicos, dos representantes da Fazenda Pública 

da União, do Estado e do Município, conforme determina o artigo 246, V, §§ 

1º e 2º do CPC; d) comunicação do feito ao ilustre agente ministerial, para, 

caso queira, intervir; e) a procedência da ação, para que ao fim seja por 

sentença deste r. Juízo, declarado o domínio dos Requerentes sobre o 

imóvel urbano usucapiendo, prosseguindo-se, como de direito, com a 

transcrição da r. sentença no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, 

nos termos do artigo 945 do Código de Processo Civil, devendo o mandado 

ser instruído com a planta e respectivos memoriais descritivos, para 

complemento registrário, devendo constar na Escritura Pública que, é bem 

particular, em razão de ter sido comprado mediante emprego de capital 

exclusivamente pertencente à esposa, excluindo, assim, da esfera 

patrimonial do seu marido, com o qual é casada mediante comunhão 

parcial de bens, conforme os ditames do Art. 1.659, II do Código Civil 6. 

DAS PROVAS: Protesta provar o alegado por todos os meios de provas 

admitidas pelo direito, especialmente provas documentais, testemunhais, 

cujo rol será apresentado oportunamente. 7. DO VALOR DA CAUSA: 

Dá-se à causa o valor de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais). 

Pelo deferimento, Jauru-MT, 02 de março de 2018. RAYDY ROBERTA 

BOTON OAB/MT n. 20.209

Descrição do Imóvel Usucapiendo: 1) Lote nº 03 da Quadra nº 67, com 

dimensões de 600 m² (seiscentos metros quadrados) avaliado em R$ 

40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) medindo 15,00 x 40,00 (quinze 

metros de frente por quarenta metros ditos da frente aos fundos), tendo 

como confrontantes: na Frente com a Rua 7 de setembro, medindo 15,00 

metros; aos Fundos com Edno Zanati de Souza, lote 14 medindo 15,00 

metros; Lado Direito com Luzia Eugênio de Jesus Ferreira, lote 04, medindo 

40,00 metros; Lado Esquerdo com Valdinei Teixeira Ponciano, lotes 01 e 

02 medindo 40,00 metros. O Lote nº. 03, da Quadra nº. 67, medindo 15,00 

x 40,00 m (quinze metros de frente por quarenta metros ditos da frente 

aos fundos), com 600,00 m2, encontra-se situado na Rua 7 de setembro, 

nº 342, Bairro Centro, nesta cidade de Jauru/MT, está dentro dos 

seguintes limites e confrontações: LOTE N. 03, QUADRA N. 67 - MEDINDO 

15,00 x 40,00 MT, COM 600,00M2: NORTE: 40,00 metros com o Lote n. 01 

e 02; LESTE: 15,00 metros para a Rua 7 de setembro; SUL: 40,00 metros 

com o Lote n. 04; e OESTE: 15,00 metros com o Lote n. 14

Despacho/Decisão: Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA 

proposta por RAYDY ROBERTA BOTON e FREDERICO GONÇALVES DE 

ARAÚJO em face de COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL.Em síntese, os requerentes alegam que são possuidores de um 

imóvel localizado no lote 03 da Quadra 67, na sede do Município de 

Jauru/MT, exercendo o seu direito de posse e imprimindo animus domini à 

área, sem oposição de terceiros, desde a sua aquisição, há mais de 10 

anos, data em que edificaram sua residência, ressaltando que lá residem 

até a presente data. Ao final, requereu a declaração de aquisição da 

propriedade do bem imóvel usucapiendo descrito nos autos.Preenchidos 

os requisitos do art. 319, assim como do art. 320 do CPC e não sendo o 

caso de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo códex, RECEBO a 

petição inicial.Nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de 

conciliação não será realizada, quando não se admitir autocomposição. 

Para a configuração da usucapião é necessário o preenchimentos dos 

requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, especialmente o 

animus domini, motivo pelo qual não se admite autocomposição, eis que 

não envolve interesse somente das partes em litígio.CITE(M)-SE por 

EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os eventuais interessados e 

desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem contestação, sob pena de revelia, 

atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do CPC.Proceda-se a 

CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área usucapienda, por mandado, 

cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

f a t o s  a r t i c u l a d o s  p e l o  a u t o r  ( a r t s .  3 4 4  d o 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a 

cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido 

os prazos para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem 

como eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Apresentada a manifestação ministerial, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se,expedindo o necessário.Jauru/MT, 08 de março de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 03 de abril de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47474 Nr: 545-19.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Gonçalves de Araújo, Raydy Roberta Boton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYDY ROBERTA BOTON - 

OAB:20209/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL , natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AO DOUTO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

JAURU ESTADO DE MATO GROSSO RAYDY ROBERTA BOTON, brasileira, 

casada, advogada, portadora da cédula de identidade/RG nº. 1283729 6 

SSP/MT, e do CPF nº. 879.200.691-49, endereço eletrônico 

raydy_@hotmail.com, e seu esposo FREDERICO GONÇALVES DE 

ARAÚJO, brasileiro, casado, farmacêutico/bioquímico, portador da Cédula 

de Identidade/RG nº 10029403 SSP/MG, CPF sob nº 034.027.406-99, 

ambos residentes e domiciliados na Rua 7 de setembro nº 342, bairro 

centro, nesta cidade de Jauru/MT, ela atuando em causa própria e ele por 

intermédio de advogada que esta subscreve (doc. junto), com escritório 

profissional localizado no endereço constante do rodapé, local indicado a 

receber notificações e intimações, vem, com o devido respeito e 

acatamento de costume, à ínclita presença de Vossa Excelência com 

fundamento no artigo 1.242 do Código Civil, propor AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em lugar incerto e 

não sabido, para expor e ao final requerer o seguinte: 1. DOS FATOS: Os 

Requerentes são possuidores de um imóvel localizado no lote 03 da 

Quadra 67, na sede do município de Jauru/MT, exercendo o seu direito de 

posse e imprimindo animus domini à área, sem a oposição de terceiros, 

desde a sua aquisição, há mais de 10 anos, data em que edificaram sua 

residência e lá residem até a presente data. Os Requerentes adquiriram o 

imóvel usucapiendo em 26 de junho de 2009 da Sra. Vindilina Maria de 

Oliveira Dias, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme contrato 

de compra e venda anexo. Precedentemente à ocupação dos 

Requerentes, outros lhe antecederam à posse do imóvel, todos de forma 

mansa e pacífica, sendo do conhecimento dos Requerentes que a posse 

do referido imóvel foi anteriormente exercida pela Sra Vindilina Maria de 

Oliveira Dias, que adquiriu de Marcos Antônio Dias da Silva, e este 

adquirido de Veralúcia Aparecida da Silva Alpino em 24 de julho de 2006, 

conforme comprovam os documentos anexos. O município padece do mal 

da irregularidade fundiária urbana, assim como em outras cidades 

circunvizinhas que, por ocasião da colonização da região, houve a 

destinação de terras sem, contudo, ser conferida a propriedade ao 

ocupante. E, com o objetivo de promover a regularização da propriedade 

do imóvel que os Requerentes figuram como legítimos possuidores, 

recorre ao Poder Judiciário para que assim o seja declarado, por 

sentença. 2. DO DETALHAMENTO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Figura 

como proprietário das áreas remanescentes do loteamento onde se acha 

edificada a cidade de Jauru/MT, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 

1074, de 17/11/2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca 

de Jauru/MT, tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 

16/10/1970, do Livro 08, fls. 190/224, do Registro Geral de Imóveis do 

Cartório de 1º Ofício da Comarca de Cáceres/MT, e portanto, o bem imóvel 

alvo da presente ação de usucapião. O bem imóvel usucapiendo tem a 

seguinte descrição: 1) Lote nº 03 da Quadra nº 67, com dimensões de 600 

m² (seiscentos metros quadrados) avaliado em R$ 40.800,00 (quarenta mil 

e oitocentos reais) medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por 

quarenta metros ditos da frente aos fundos), tendo como confrontantes: 

na Frente com a Rua 7 de setembro, medindo 15,00 metros; aos Fundos 

com Edno Zanati de Souza, lote 14 medindo 15,00 metros; Lado Direito 

com Luzia Eugênio de Jesus Ferreira, lote 04, medindo 40,00 metros; Lado 

Esquerdo com Valdinei Teixeira Ponciano, lotes 01 e 02 medindo 40,00 

metros. O Lote nº. 03, da Quadra nº. 67, medindo 15,00 x 40,00 m (quinze 

metros de frente por quarenta metros ditos da frente aos fundos), com 

600,00 m2, encontra-se situado na Rua 7 de setembro, nº 342, Bairro 

Centro, nesta cidade de Jauru/MT, está dentro dos seguintes limites e 

confrontações: LOTE N. 03, QUADRA N. 67 - MEDINDO 15,00 x 40,00 MT, 

COM 600,00M2: NORTE: 40,00 metros com o Lote n. 01 e 02; LESTE: 15,00 

metros para a Rua 7 de setembro; SUL: 40,00 metros com o Lote n. 04; e 

OESTE: 15,00 metros com o Lote n. 14. 3. DO DIREITO: MM. Juíza, a 

usucapião se trata de modalidade originária de aquisição da propriedade e, 

no que se refere a espécie ordinária, conforme enuncia o art. 1.242 do 

Código Civil, esta se dá na hipótese de exercício ininterrupto e sem 

oposição da posse do imóvel por 10 (dez) anos, com justo título e boa-fé. 

E, tendo os possuidores estabelecido no imóvel usucapiendo sua moradia 

habitual, o prazo para aquisição da propriedade será de 10 (dez) anos de 

posse mansa, pacífica e dotada de animus domini, conforme os termos do 

art. 1.242 do Código Civil. Para fins de contabilização do prazo de 

exercício de posse, conforme apregoa o art. 1.243 do Código Civil, pode 

ser acrescido aquele período de posse exercida pelos antecessores do 

usucapiente, desde que, contínuas e pacíficas. No caso sub judice, 

consoante precedentemente exposto, os Requerentes possuem como 

sendo seu o imóvel acima descrito, imprimindo a ele animus domini sem 

qualquer interrupção ou oposição de terceiros, tendo sido a posse 

exercida, a título de sucessão, por lapso temporal superior a 10 (dez) 

anos, fazendo jus, portanto, a declaração da aquisição da propriedade do 

imóvel usucapiendo. Os artigos 246, inciso V, § 1º, § 2º, § 3º e 259, inciso 

I, do CPC, dão o procedimento da ação de usucapião. 4. CONDIÇÃO 

ESPECIAL: A Requerente Raydy Roberta Boton, declara que adquiriu 

referido imóvel constante dessa demanda, com capital exclusivo, 

circunstância que afasta a comunicação e leva à hipótese de sub-rogação 

de bem particular e que tal imóvel, deve constar quando de sua Escritura 

definitiva que, é bem particular, em razão de ter sido comprado mediante 

emprego de capital exclusivamente pertencente à esposa, excluindo, 

assim, da esfera patrimonial do seu marido, com o qual é casada mediante 

comunhão parcial de bens, conforme os ditames do Art. 1.659, II do Código 

Civil. O Requerente Frederico Gonçalves de Araújo, declara que tomou 

prévio conhecimento da presente condição, e que concorda e dá total 

anuência, não podendo no futuro alegar desconhecimento ou de que o 

imóvel não foi adquirido com recursos exclusivos da Requerente. 5. DOS 

PEDIDOS: Pretendendo, pois, os Requerentes, legitimarem essa situação 

de fato, para os fins consignados na Lei Civil, com fundamento no art. 

1.242, requerem a Vossa Excelência, que se digne determinar as 

seguintes providências: a) A citação da Requerida, Companhia Comercial 

de Terras Sul do Brasil, cujo nome se encontra registrado o imóvel 

usucapiendo, mediante a expedição de edital, para querendo ofereça 

contestação, sob pena de revelia e confissão; b) A citação por mandado 

dos confrontantes: Edno Zanati de Souza, residente e domiciliado na 

Avenida Rui Barbosa nº 157, bairro centro, nesta cidade; Uemersom Alves 

Ferreira sucessor da confrontante falecida Luzia Eugênio de Jesus 

Ferreira, com escritório profissional localizado na Avenida Pe. Nazareno 

Lanciotti, nº 767, bairro centro, nesta cidade e Valdinei Teixeira Ponciano, 

residente e domiciliado na Rua 7 de setembro nº 326, bairro centro, nesta 

cidade de Jauru/MT, para, querendo, se manifestem na causa; c) A 

intimação por meios eletrônicos, dos representantes da Fazenda Pública 

da União, do Estado e do Município, conforme determina o artigo 246, V, §§ 

1º e 2º do CPC; d) comunicação do feito ao ilustre agente ministerial, para, 

caso queira, intervir; e) a procedência da ação, para que ao fim seja por 

sentença deste r. Juízo, declarado o domínio dos Requerentes sobre o 

imóvel urbano usucapiendo, prosseguindo-se, como de direito, com a 

transcrição da r. sentença no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, 

nos termos do artigo 945 do Código de Processo Civil, devendo o mandado 

ser instruído com a planta e respectivos memoriais descritivos, para 

complemento registrário, devendo constar na Escritura Pública que, é bem 

particular, em razão de ter sido comprado mediante emprego de capital 

exclusivamente pertencente à esposa, excluindo, assim, da esfera 

patrimonial do seu marido, com o qual é casada mediante comunhão 

parcial de bens, conforme os ditames do Art. 1.659, II do Código Civil 6. 

DAS PROVAS: Protesta provar o alegado por todos os meios de provas 

admitidas pelo direito, especialmente provas documentais, testemunhais, 
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cujo rol será apresentado oportunamente. 7. DO VALOR DA CAUSA: 

Dá-se à causa o valor de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais). 

Pelo deferimento, Jauru-MT, 02 de março de 2018. RAYDY ROBERTA 

BOTON OAB/MT n. 20.209

Despacho/Decisão: Vistos. Cuida-se de ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA 

proposta por RAYDY ROBERTA BOTON e FREDERICO GONÇALVES DE 

ARAÚJO em face de COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL.Em síntese, os requerentes alegam que são possuidores de um 

imóvel localizado no lote 03 da Quadra 67, na sede do Município de 

Jauru/MT, exercendo o seu direito de posse e imprimindo animus domini à 

área, sem oposição de terceiros, desde a sua aquisição, há mais de 10 

anos, data em que edificaram sua residência, ressaltando que lá residem 

até a presente data. Ao final, requereu a declaração de aquisição da 

propriedade do bem imóvel usucapiendo descrito nos autos.Preenchidos 

os requisitos do art. 319, assim como do art. 320 do CPC e não sendo o 

caso de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo códex, RECEBO a 

petição inicial.Nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de 

conciliação não será realizada, quando não se admitir autocomposição. 

Para a configuração da usucapião é necessário o preenchimentos dos 

requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, especialmente o 

animus domini, motivo pelo qual não se admite autocomposição, eis que 

não envolve interesse somente das partes em litígio.CITE(M)-SE por 

EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os eventuais interessados e 

desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem contestação, sob pena de revelia, 

atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do CPC.Proceda-se a 

CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área usucapienda, por mandado, 

cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

f a t o s  a r t i c u l a d o s  p e l o  a u t o r  ( a r t s .  3 4 4  d o 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a 

cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido 

os prazos para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem 

como eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Apresentada a manifestação ministerial, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se,expedindo o necessário.Jauru/MT, 08 de março de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 03 de abril de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42937 Nr: 275-29.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:14377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE 

DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE JAURU- ESTADO DE MATO 

GROSSO O MUNICÍPIO DE JAURU/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público 

inscrita no CNPJ nº 15.023.948-0001-30, com a sede na Rua do Comércio, 

nº 480, Centro, Jauru/MT, através de sua Procuradoria Jurídica, neste ato 

representado por seu Procurador Jurídico que abaixo subscreve, vem 

com o devido acatamento e respeito, perante a presença de Vossa 

Excelência, nos termos dos artigos 1.238 e Parágrafo Único e 1.243, todos 

do Código Civil, c/c os artigos 246, inciso V, § 1º, § 2º, § 3º e 259, inciso I, 

do NCPC, do Código de Processo Civil, propor a presente: AÇÃO DE 

USUCAPIÃO Em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em lugar incerto e 

não sabido, para expor e a final requerer o seguinte: I - DOS FATOS: O 

Município de Jauru adquiriu a posse dos imóveis que pretende usucapir no 

ano de 2014, com o objetivo de ampliação do serviço de saúde, cujas 

aquisições foram instrumentalizadas por contratos particulares de 

aquisição de posse acostado aos autos. As mencionadas negociações 

foram entabuladas junto aos Srs. Hemes Pavine e Fabiano Balbino de 

Oliveira, que detinham as posses mansa e pacífica dos imóveis há mais de 

30 (trinta) anos, não sofrendo durante esse interregno a oposição de 

quaisquer pessoas. Durante o referido período, gozando de posse mansa, 

pública e pacífica, sem qualquer oposição de terceiros, foram construídas 

algumas benfeitorias sobre o imóvel em apreço, tais como muros divisórios 

e cerca. II - DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL Os imóveis que se pretende 

usucapir apresenta as seguintes características: identifica-se como sendo 

osLotes nº 03 e 04 da Quadra nº 120,oqual cada lote possui as seguintes 

medidas 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros da 

frente aos fundos), situadosna Rua Marechal Deodoro,Bairro Centro, 

nesta cidade de Jauru-MT. Figura como proprietária da área remanescente 

do loteamento onde se acha edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA 

COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, devidamente 

transcrita na matrícula nº. 1074, do Cartório de Registro Geral de Imóveis 

da Comarca de Jauru-MT, tendo por registro anterior do loteamento sob o 

nº. 475-A, de 16.10.1970, do Livro 8, fls. 190/224, do R.G.I. da Comarca 

de Cáceres-MT. III - DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: LOTE 03: 

NORTE:40,00(quarenta) metros, confrontando com o lote nº 02 do Sr. 

Anerival Batista Aquino; LESTE:15,00(quinze) metros, confrontando com a 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca; SUL: 40,00(quarenta) metros, para o 

lote nº 04; e OESTE:15,00(quinze) metros, confrontando com o lote nº. 14, 

do próprio Município Requerente. LOTE 04: NORTE:40,00(quarenta) 

metros, confrontando com o lote nº 03;LESTE:15,00(quinze) metros, 

confrontando com a Rua Marechal Deodoro Da Fonseca; SUL: 

40,00(quarenta) metros, para o lote nº 05, do Município de Jauru; e 

OESTE:15,00(quinze) metros, confrontando com o lote nº. 13 do Sr. 

Antônio Miguel Gonçalves. Para a comprovação dos fatos acima alegados, 

Município Requerente junta à inicial, os seguintes documentos: a)- Planta 

do imóvel urbano e respectivo memorial descritivo; b)-Certidão de 

propriedade; c)-Cópia do pagamento ao CREA-MT., referente ao memorial 

descritivo e mapa do mosaico da Quadra nº. 120; e d) contrato de compra 

e venda dos respectivos lotes. IV - DO DIREITO: O instituto da Usucapião 

em nosso ordenamento jurídico se caracteriza como um instrumento capaz 

de possibilitar ao possuidor de bem imóvel,se tornar proprietário da coisa 

pelo transcurso do tempo e pela qualidade da posse que estiver sendo 

exercida. Dentre as diversas formas de usucapião, se destaca a de 

usucapião extraordinário, qual exige para sua configuração alguns 

requisitos essenciais, tais como: - posse com animus domini, ou seja, o 

possuidor ter a coisa como se fosse realmente sua; - prazo de 15 anos, 

ininterruptos, de forma mansa e pacífica. - Nesse caso não será 

apreciada a boa-fé do possuidor ou a existência de justo título (ou seja, 

existência de uma causa ou documento que o possuidor acredite ser hábil 

a constituir a propriedade da coisa, mas que na realidade se revela 

defeituoso). Essa é a inteligência do art. 1238, do Código Civil, senão 

vejamos: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem 

oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Nesse sentido, não há que se olvidar que o 

Município Requerente, preenche, de forma satisfatória, todos os requisitos 

acima elencados. Importante ainda, trazer à baila o conteúdo do art. 1243, 

do mesmo codex, qual preleciona que: Art. 1.243. O possuidor pode, para 

o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à 

sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas 
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sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de 

boa-fé. Doutrinariamente, destaca-se a importante modificação sofrida 

pelo instituto da usucapião com a entrada em vigor do novel código civil, 

vejamos então um breve comentário de Silvio Salvo Venosa, acerca do 

tema: O novo Código Civil assume uma nova perspectiva com relação à 

propriedade, ou seja, o seu sentido social. Como o usucapião é o 

instrumento originário mais eficaz para atribuir moradia ou dinamizar a 

utilização da terra, há um novo enfoque no instituto. Alie-se a isto a 

orientação da Constituição de 1988, que realça o princípio e alberga 

modalidades mais simplificadas do instituto. Desse modo, a idéia básica no 

novo diploma é no sentido de que as modalidades de usucapião se situam 

no tempo do período aquisitivo, mais ou menos longo. Sob esse novo pálio 

deve ser atentamente analisado o artigo 1.238, que fixa o prazo do 

usucapião extraordinário em quinze anos, independente de título e boa-fé. 

Esse prazo será reduzido a dez anos se o possuidor houver estabelecido 

no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de 

caráter produtivo Idêntico tem sido o posicionamento dos tribunais de 

nosso país, ao proferir decisões que versem sobre a temática da 

usucapião, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 

INOCORRÊNCIA - - A aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva 

reclama a conjugação de três elementos fundamentais, que são a posse, 

o tempo e a coisa hábil. Os três requisitos se somam para que seja 

alcançada a pretensão do usucapião extraordinário; ausente qualquer 

deles, a pretensão torna-se inalcançável. - Na ação de usucapião 

extraordinário, cabe ao autor produzir a prova de sua posse prolongada, 

ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domini, sob pena 

de não se lhe declarar o domínio da terra a que pretende. (Número do 

processo: 2.0000.00.493493-2/000 1Relator: OSMANDO ALMEIDA Data do 

acordão: 23/05/2006 Data da publicação: 10/06/2006) DIREITO CIVIL. 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O 

usucapião constitui-se como o modo originário de aquisição do domínio 

pela posse mansa e pacífica, por determinado lapso temporal, sendo este 

fixado na legislação. Os requisitos legais para o usucapião denominado 

extraordinário são: I) posse; II) ""animus domini""; III) objeto hábil; IV) 

transcurso temporal. Tendo o magistrado arbitrado os honorários 

advocatícios com observância dos requisitos legais e dentro dos limites 

determinados pelo artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, não há 

fundamento para se alterar o percentual. (Número do 

processo:1.0000.00.289546-4/000 1.Relator: MARIA ELZA. Data do 

acordão: 20/02/2003. Data da publicação: 28/03/2003) Assim sendo, 

conforme as documentações comprobatórias em anexo, não há dúvidas 

quanto aos preenchimentos dos requisitos para o reconhecimento do 

usucapião dos lotes alhures citados. V - DOS PEDIDOS: Ante o exposto, 

pede seja julgada procedente a presente ação, concedendo ao Município 

Autor o domínio útil do imóvel em questão, dignando-se Vossa Excelência 

em determinar: a)- A citação via edital,com o prazo de 20(vinte) dias, 

daCompanhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem como de terceiros e 

interessados, para querendo oferecerem contestação, sob pena de 

revelia e confissão; b)- A citação dos confrontantes: 1) Anerival Batista 

Aquino, residente na Av. Marechal Deodoro, Centro, ao lado do lote 03 

usacapiendo, ou quem estiver na posse do imóvel; 2) Antônio Miguel 

Alves, residente na rua Francisco de Melo Palheta, nº 783, Centro, nos 

fundos do lote 04 usucapiendo,nesta cidade, para se manifestarem 

querendo na causa, dentro do prazo de 20 ( vinte) dias; c)-A intimação via 

postal, dos representantes: da Fazenda Pública da União(Advocacia-Geral 

da União-Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso) e do 

Estado(Procuradoria-Geral do Estado), para que manifestem interesse ou 

não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; d)- A notificação do 

ilustre Representante do Ministério Público, para atuar em todos os atos do 

processo; e) seja a presente ação JULGADA PROCEDENTE para o fim de 

determinar a aquisição do imóvel descrito pelo instituto da usucapião, 

expedindo-se ao cartório de registro de imóvel mandado para 

transcriçãoda referida sentença, com o consequente desdobramento da 

matrícula nº. 1074, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca 

de Jauru-MT, com as identificações acima descritas. Pretende o Município 

Requerente provar suas argumentações fáticas, documentalmente, 

apresentando desde já os documentos acostados à peça exordial, 

protestando pela produção das demais provas que eventualmente se 

fizerem necessárias no curso da lide, especialmente, a testemunhal, cujo 

rol, se apresentará em momento oportuno. Dando-se à causa para os 

efeitos fiscais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nestes termos em 

que, pede e espera deferimento. Jauru-MT, 10 de fevereiro de 2.017. 

Leôncio Pinheiro da Silva Neto Procurador Jurídico OAB/MT nº 14.377

Descrição do Imóvel Usucapiendo: LOTE 03 NORTE: 40,00 (quarenta) 

metros, confrontando com o lote nº 02 do Sr. Anerival Batista Aquino; 

LESTE: 15,00 (quinze) metros, confrontando com a Rua Marechal Deodoro 

da Fonseca; SUL: 40,00 (quarenta) metros, para o lote nº 04; e OESTE: 

15,00 (quinze) metros, confrontando com o lote nº. 14, do próprio 

Município Requerente. LOTE 04 NORTE: 40,00 (quarenta) metros, 

confrontando com o lote nº 03; LESTE: 15,00 (quinze) mestros, 

confrontando com a Rua Marechal Deodoro da Fonseca; SUL: 40,00 

(quarenta) metros, para o lote nº 05, do Município de Jauru; e OESTE: 

15,00 (quinze) metros, confrontando com o lote nº 13 do Sr. Antônio 

Miguel Gonçalves.

Despacho/Decisão: Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por Município de JAURU/MT, em face de 

COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL.Em síntese, alega a 

parte autora que adquiriu a posse dos Lotes nº 03 e 04 da Quadra nº 120, 

cada lote com asseguintes medidas 15,00 x 40,00 (quinze metros de 

frente por quarenta metros da frente aos fundos), situados na Rua 

Marechal Deodoro, Bairro Centro, nesta cidade de Jauru-MT.Aduz que 

detémposse mansa e pacífica dos referidos terrenos urbanos, há mais de 

30 (trinta) anos, não sofrendo durante esse interregno a oposição de 

quaisquer pessoas. Ao final, requereu a declaração de aquisição da 

propriedade do bem imóvel usucapiendo descrito nos autos.É o relatório. 

Fundamento e Decido.Inicialmente, verifica-se que a parte regularizou as 

pendencias processuais assinaladas pelo juízo, de modo que restam 

preenchidos os requisitos do art. 319, assim como do art. 320 do CPC. 

Ademais, nota-se que não é caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

mesmo códex. Portanto, acolho as justificativas apresentadas pela parte 

autora e RECEBO a petição inicial.Nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do 

CPC, a audiência de conciliação não será realizada, quando não se admitir 

autocomposição. Para a configuração da usucapião é necessário o 

preenchimentos dos requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, 

especialmente o animus domini, motivo pelo qual não se admite 

autocomposição, eis que não envolve interesse somente das partes em 

litígio.CITE(M)-SE por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como os eventuais 

interessados e desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob pena de 

revelia, atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do CPC.Proceda-se 

a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área usucapienda, por mandado, 

cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, serão presumidos aceitos como verdadeiros os 

f a t o s  a r t i c u l a d o s  p e l o  a u t o r  ( a r t s .  3 4 4  d o 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a 

cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido 

os prazos para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem 

como eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Apresentada a manifestação ministerial, voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 13 de dezembro 

de 2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 26 de fevereiro de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42937 Nr: 275-29.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:14377
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE 

DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE JAURU- ESTADO DE MATO 

GROSSO O MUNICÍPIO DE JAURU/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público 

inscrita no CNPJ nº 15.023.948-0001-30, com a sede na Rua do Comércio, 

nº 480, Centro, Jauru/MT, através de sua Procuradoria Jurídica, neste ato 

representado por seu Procurador Jurídico que abaixo subscreve, vem 

com o devido acatamento e respeito, perante a presença de Vossa 

Excelência, nos termos dos artigos 1.238 e Parágrafo Único e 1.243, todos 

do Código Civil, c/c os artigos 246, inciso V, § 1º, § 2º, § 3º e 259, inciso I, 

do NCPC, do Código de Processo Civil, propor a presente: AÇÃO DE 

USUCAPIÃO Em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em lugar incerto e 

não sabido, para expor e a final requerer o seguinte: I - DOS FATOS: O 

Município de Jauru adquiriu a posse dos imóveis que pretende usucapir no 

ano de 2014, com o objetivo de ampliação do serviço de saúde, cujas 

aquisições foram instrumentalizadas por contratos particulares de 

aquisição de posse acostado aos autos. As mencionadas negociações 

foram entabuladas junto aos Srs. Hemes Pavine e Fabiano Balbino de 

Oliveira, que detinham as posses mansa e pacífica dos imóveis há mais de 

30 (trinta) anos, não sofrendo durante esse interregno a oposição de 

quaisquer pessoas. Durante o referido período, gozando de posse mansa, 

pública e pacífica, sem qualquer oposição de terceiros, foram construídas 

algumas benfeitorias sobre o imóvel em apreço, tais como muros divisórios 

e cerca. II - DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL Os imóveis que se pretende 

usucapir apresenta as seguintes características: identifica-se como sendo 

osLotes nº 03 e 04 da Quadra nº 120,oqual cada lote possui as seguintes 

medidas 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros da 

frente aos fundos), situadosna Rua Marechal Deodoro,Bairro Centro, 

nesta cidade de Jauru-MT. Figura como proprietária da área remanescente 

do loteamento onde se acha edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA 

COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, devidamente 

transcrita na matrícula nº. 1074, do Cartório de Registro Geral de Imóveis 

da Comarca de Jauru-MT, tendo por registro anterior do loteamento sob o 

nº. 475-A, de 16.10.1970, do Livro 8, fls. 190/224, do R.G.I. da Comarca 

de Cáceres-MT. III - DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: LOTE 03: 

NORTE:40,00(quarenta) metros, confrontando com o lote nº 02 do Sr. 

Anerival Batista Aquino; LESTE:15,00(quinze) metros, confrontando com a 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca; SUL: 40,00(quarenta) metros, para o 

lote nº 04; e OESTE:15,00(quinze) metros, confrontando com o lote nº. 14, 

do próprio Município Requerente. LOTE 04: NORTE:40,00(quarenta) 

metros, confrontando com o lote nº 03;LESTE:15,00(quinze) metros, 

confrontando com a Rua Marechal Deodoro Da Fonseca; SUL: 

40,00(quarenta) metros, para o lote nº 05, do Município de Jauru; e 

OESTE:15,00(quinze) metros, confrontando com o lote nº. 13 do Sr. 

Antônio Miguel Gonçalves. Para a comprovação dos fatos acima alegados, 

Município Requerente junta à inicial, os seguintes documentos: a)- Planta 

do imóvel urbano e respectivo memorial descritivo; b)-Certidão de 

propriedade; c)-Cópia do pagamento ao CREA-MT., referente ao memorial 

descritivo e mapa do mosaico da Quadra nº. 120; e d) contrato de compra 

e venda dos respectivos lotes. IV - DO DIREITO: O instituto da Usucapião 

em nosso ordenamento jurídico se caracteriza como um instrumento capaz 

de possibilitar ao possuidor de bem imóvel,se tornar proprietário da coisa 

pelo transcurso do tempo e pela qualidade da posse que estiver sendo 

exercida. Dentre as diversas formas de usucapião, se destaca a de 

usucapião extraordinário, qual exige para sua configuração alguns 

requisitos essenciais, tais como: - posse com animus domini, ou seja, o 

possuidor ter a coisa como se fosse realmente sua; - prazo de 15 anos, 

ininterruptos, de forma mansa e pacífica. - Nesse caso não será 

apreciada a boa-fé do possuidor ou a existência de justo título (ou seja, 

existência de uma causa ou documento que o possuidor acredite ser hábil 

a constituir a propriedade da coisa, mas que na realidade se revela 

defeituoso). Essa é a inteligência do art. 1238, do Código Civil, senão 

vejamos: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem 

oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Nesse sentido, não há que se olvidar que o 

Município Requerente, preenche, de forma satisfatória, todos os requisitos 

acima elencados. Importante ainda, trazer à baila o conteúdo do art. 1243, 

do mesmo codex, qual preleciona que: Art. 1.243. O possuidor pode, para 

o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à 

sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas 

sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de 

boa-fé. Doutrinariamente, destaca-se a importante modificação sofrida 

pelo instituto da usucapião com a entrada em vigor do novel código civil, 

vejamos então um breve comentário de Silvio Salvo Venosa, acerca do 

tema: O novo Código Civil assume uma nova perspectiva com relação à 

propriedade, ou seja, o seu sentido social. Como o usucapião é o 

instrumento originário mais eficaz para atribuir moradia ou dinamizar a 

utilização da terra, há um novo enfoque no instituto. Alie-se a isto a 

orientação da Constituição de 1988, que realça o princípio e alberga 

modalidades mais simplificadas do instituto. Desse modo, a idéia básica no 

novo diploma é no sentido de que as modalidades de usucapião se situam 

no tempo do período aquisitivo, mais ou menos longo. Sob esse novo pálio 

deve ser atentamente analisado o artigo 1.238, que fixa o prazo do 

usucapião extraordinário em quinze anos, independente de título e boa-fé. 

Esse prazo será reduzido a dez anos se o possuidor houver estabelecido 

no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de 

caráter produtivo Idêntico tem sido o posicionamento dos tribunais de 

nosso país, ao proferir decisões que versem sobre a temática da 

usucapião, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 

INOCORRÊNCIA - - A aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva 

reclama a conjugação de três elementos fundamentais, que são a posse, 

o tempo e a coisa hábil. Os três requisitos se somam para que seja 

alcançada a pretensão do usucapião extraordinário; ausente qualquer 

deles, a pretensão torna-se inalcançável. - Na ação de usucapião 

extraordinário, cabe ao autor produzir a prova de sua posse prolongada, 

ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domini, sob pena 

de não se lhe declarar o domínio da terra a que pretende. (Número do 

processo: 2.0000.00.493493-2/000 1Relator: OSMANDO ALMEIDA Data do 

acordão: 23/05/2006 Data da publicação: 10/06/2006) DIREITO CIVIL. 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O 

usucapião constitui-se como o modo originário de aquisição do domínio 

pela posse mansa e pacífica, por determinado lapso temporal, sendo este 

fixado na legislação. Os requisitos legais para o usucapião denominado 

extraordinário são: I) posse; II) ""animus domini""; III) objeto hábil; IV) 

transcurso temporal. Tendo o magistrado arbitrado os honorários 

advocatícios com observância dos requisitos legais e dentro dos limites 

determinados pelo artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, não há 

fundamento para se alterar o percentual. (Número do 

processo:1.0000.00.289546-4/000 1.Relator: MARIA ELZA. Data do 

acordão: 20/02/2003. Data da publicação: 28/03/2003) Assim sendo, 

conforme as documentações comprobatórias em anexo, não há dúvidas 

quanto aos preenchimentos dos requisitos para o reconhecimento do 

usucapião dos lotes alhures citados. V - DOS PEDIDOS: Ante o exposto, 

pede seja julgada procedente a presente ação, concedendo ao Município 

Autor o domínio útil do imóvel em questão, dignando-se Vossa Excelência 

em determinar: a)- A citação via edital,com o prazo de 20(vinte) dias, 

daCompanhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem como de terceiros e 

interessados, para querendo oferecerem contestação, sob pena de 

revelia e confissão; b)- A citação dos confrontantes: 1) Anerival Batista 

Aquino, residente na Av. Marechal Deodoro, Centro, ao lado do lote 03 

usacapiendo, ou quem estiver na posse do imóvel; 2) Antônio Miguel 

Alves, residente na rua Francisco de Melo Palheta, nº 783, Centro, nos 

fundos do lote 04 usucapiendo,nesta cidade, para se manifestarem 

querendo na causa, dentro do prazo de 20 ( vinte) dias; c)-A intimação via 

postal, dos representantes: da Fazenda Pública da União(Advocacia-Geral 

da União-Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso) e do 

Estado(Procuradoria-Geral do Estado), para que manifestem interesse ou 

não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; d)- A notificação do 

ilustre Representante do Ministério Público, para atuar em todos os atos do 
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processo; e) seja a presente ação JULGADA PROCEDENTE para o fim de 

determinar a aquisição do imóvel descrito pelo instituto da usucapião, 

expedindo-se ao cartório de registro de imóvel mandado para 

transcriçãoda referida sentença, com o consequente desdobramento da 

matrícula nº. 1074, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca 

de Jauru-MT, com as identificações acima descritas. Pretende o Município 

Requerente provar suas argumentações fáticas, documentalmente, 

apresentando desde já os documentos acostados à peça exordial, 

protestando pela produção das demais provas que eventualmente se 

fizerem necessárias no curso da lide, especialmente, a testemunhal, cujo 

rol, se apresentará em momento oportuno. Dando-se à causa para os 

efeitos fiscais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nestes termos em 

que, pede e espera deferimento. Jauru-MT, 10 de fevereiro de 2.017. 

Leôncio Pinheiro da Silva Neto Procurador Jurídico OAB/MT nº 14.377

Despacho/Decisão: Segue em anexo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 26 de fevereiro de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30950 Nr: 800-84.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednéia Ortunho Pardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 6 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22760 Nr: 812-61.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a documentação 

juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44431 Nr: 1536-89.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA CHAGA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, assim prossiga no cumprimento da decisão 

proferida em Ref: 4.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de julho de 2018

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44425 Nr: 1532-52.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, assim prossiga no cumprimento da decisão 

proferida em Ref: 4.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de julho de 2018

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44421 Nr: 1529-97.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA FAIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, assim prossiga no cumprimento da decisão 

proferida em Ref: 4.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de julho de 2018

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44408 Nr: 1521-23.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREIRY APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, assim prossiga no cumprimento da decisão 

proferida em Ref: 4.
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2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de julho de 2018

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44430 Nr: 1535-07.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE OLINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, assim prossiga no cumprimento da decisão 

proferida em Ref: 4.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de julho de 2018

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44428 Nr: 1534-22.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MÁRCIA ALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, assim prossiga no cumprimento da decisão 

proferida em Ref: 5.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de julho de 2018

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27819 Nr: 769-56.2015.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMIANO ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de acordo de AÇÃO MONITÓRIA, com as partes já 

qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em consequência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do Código Civil e 922, do Novo Código de Processo Civil, até o 

cumprimento integral do referido acordo.

2.3. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária gratuita.

2.4. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.

2.5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 05 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6403 Nr: 1106-60.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI GOMES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

S. SOARES - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI DAL MORO - 

OAB:8607/MT

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio 

parcial no montante de R$ 12.197,60.

 Intime-se o executado informando a penhora efetivada, podendo o mesmo 

apresentar embargos no prazo legal (art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária.

 Junte-se cópia do termo da pesquisa on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25278 Nr: 1013-19.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44695 Nr: 1657-20.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SINAIR GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOÃO DO OURO, 

CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Verifica-se nos autos o pedido de assistência judiciária que o 

requerente acima qualificado apresenta, declarando na exordial não ter 

condições de pagar as despesas processuais, para obter a benesse 

nesta ação declaratória negativa de propriedade e inexigência de débito 
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c.c obrigação de fazer e pedido de antecipação de tutela.Foi o singelo 

relatório. Decido.2. (...). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO-COMPROVAÇÃO 

DO ESTADO DE POBREZA LEGAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. A 

assistência judiciária deve ser concedida a quem dela fizer jus, mediante 

comprovação da necessidade, não bastando a simples afirmação, de 

acordo com a norma constitucional. Não havendo nos autos prova de que 

o autor não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio 

ou de sua família, há que ser indeferida a sua pretensão. V. V.: A Lei de 

Regência condiciona a concessão de justiça gratuita às pessoas físicas 

mediante a simples afirmação por parte do pretendente de ser pobre no 

sentido legal, podendo tal benefício ser concedido em qualquer fase 

processual”. (TJ-MG; AGIN 1.0024.07.757685-8/0011; Belo Horizonte; 

Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua)3. Isto posto, 

INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, 

caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena 

de extinção do processo.4. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 05de julho de 2018.ALCINDO PERES DA 

ROSAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20482 Nr: 515-25.2011.811.0048

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos, etc.

1. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23838 Nr: 117-73.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21021 Nr: 64-63.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE NOVAES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROBERTO 

GAMBERA - OAB:186.220, IVAN VIEGAS RENAUX DE ANDRADE - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT. 1903654, REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4264 Nr: 484-15.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/O, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4102 Nr: 410-58.2005.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE MATOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/O, FABIANO GODA - OAB:7188, REYNALDO BOTELHO DA 

FONSEÇA ACCIOLY JR - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23336 Nr: 1391-09.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE DA SILVEIRA LEITE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de IVANETE DA SILVEIRA LEITE, com base nos artigos 525 e 

910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, haver 

excesso de execução.

 O exequente apresentou manifestação às (fls. 133/136), onde rebateu 

todos os argumentos do embargante, pugnando pela improcedência dos 

mesmos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de IVANETE DA SILVEIRA LEITE, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de IVANETE DA SILVEIRA LEITE, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 131 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada e posterior expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1157 Nr: 502-12.2000.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTÔNIA ARANTES COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116353, TATIANA 

DIAS DE CAMPOS - OAB:9369, THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23233 Nr: 1293-24.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23266 Nr: 1326-14.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22964 Nr: 1026-52.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Exceção de 

Pré-executividade, determino a suspensão da presente execução, até a 

decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a exeqüente para que se manifeste sobre o referido incidente, 

interposto às fls. 110/122, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43235 Nr: 904-63.2018.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL, 

FERNANDO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DIETERICH ESPINDOLA 

BRENNER - OAB:181187, RAFAELA FACCIONI CORREA - OAB:63804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:16426/O

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 33, assim expeça-se Carta 

Precatória para a Comarca de Primavera do Leste – MT, para a citação do 

embargado Fernando Goellner. Atente-se o(a) Sr(a). Gestor(a) para o 

endereço indicado no petitório retro. Prazo para cumprimento da missiva: 

30 (trinta) dias.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39887 Nr: 2872-65.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de referência 12. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins de guia 

de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF e ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37816 Nr: 2006-57.2017.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO DA SILVA, JOSENILDO DA 

SILVA, ELIUSON ALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e 1.210 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

iniciais formulado na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO 

LIMINAR ajuizado por MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, em face JOSÉ 

CICERO DA SILVA, JOSENILDO DA SILVA, ELIUSON ALVES DE SOUZA e 

OUTROS, para confirmar a liminar anteriormente deferida, por entender 

estarem presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, 

conforme fundamentação supra.3.2. Expeça-se o respectivo 

mandado.3.3. Condeno os requeridos ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do 

Código de Processo Civil.3.4. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de documentos, 

mantendo-se cópia.3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 22 de março de 2018.ALCINDO PERES DA 

ROSAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24656 Nr: 696-21.2014.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL CESAR TAVARES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVAO TOLENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, 554 e seguintes, 

do Novo Código de Processo Civil e artigos 1.196 e seguintes do Código 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais formulados na AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ajuizada por LOURIVAL CESAR TAVARES 

CARNEIRO em face de CRISTÓVÃO TOLENTINO DE BARROS, por 

entender não estarem presentes os requisitos exigidos pelo Código de 

Processo Civil, conforme fundamentação supra.3.2. Pela sucumbência, já 

que devida, fica a parte autora condenada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do 

Novo Código de Processo Civil.3.3. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de 

documentos, mantendo-se cópia.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 06 de julho de 2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41773 Nr: 326-03.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN RODRIGUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32056 Nr: 1203-11.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAS CRISTIANO TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maywmy Eduarda Araújo Silva - 

OAB:23677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO 

DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por THOMAS 
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CRISTIANO TAVEIRA em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos do requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº. 7.603/2.001, e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.Juscimeira-MT, 06 de julho de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de 

Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69913 Nr: 1254-33.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMINAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA 

- ME, ANDREI LUIZ DAS NEVES, DIOGO LUIS ZANELLA DE CHRISTA, 

AFONSO DAS NEVES, MARCOS FARIAS DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEMINAS IND. E COM. DE MADEIRAS 

LTDA - ME, CNPJ: 07869184000170, atualmente em local incerto e não 

sabido ANDREI LUIZ DAS NEVES, Cpf: 32615698249, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido MARCOS FARIAS DO SANTOS, 

Cpf: 89911520153, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

AFONSO DAS NEVES, Cpf: 30025605968, Filiação: Izaura Maciel das 

Neves, brasileiro(a), natural de Amoreira/sp-, viuvo(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido DIOGO LUIS ZANELLA DE CHRISTA, Cpf: 

72437855149, Rg: 14483858, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEMINAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME, ANDREI LUIZ DAS 

NEVESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA n°20144613, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20144613/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 15.559,01 - Valor Atualizado: R$ 15.559,01 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Analisando os autos, depreende-se que já 

foram realizadas diversas tentativas de intimação do executado, as quais 

restaram infrutíferas.Diante disso, defiro o requerimento à (fl. 21), e, 

DETERMINO que os executados sejam intimados via EDITAL com prazo de 

30 (trinta) dias.Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao 

exequente para requerer oque for de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 26 de junho de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 05 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 882-26.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.64, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 17:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.05, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.64).

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75651 Nr: 796-45.2018.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gabriel Guizzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo H. Cubitza - OAB:10742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de interdito proibitório cumulada com pedido 

de antecipação de tutela ajuizada por JOÃO GABRIEL GUIZZO em face de 

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA.A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo.Analisando atentamente os 

autos, vislumbro prosperar o pedido de tutela de urgência relativa ao 

interdito proibitório, uma vez que tal instituto, segundo o magistério de 

Daniel Amorim Assumpção Neves: (...)Tendo em vista a comprovação da 

posse e da propriedade da área conforme documentação de fls. 09/35, 

entre eles: instrumento particular de compra e venda de imóvel rural, 

declarações de reconhecimento de limites e declaração de ITR, restam 

configurados os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in 

mora. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

antecipatória em favor da parte autora, concedendo liminar de interdito 
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proibitório, conforme o previsto no art. 567 do CPC. Expeça-se mandado 

de interdito proibitório.Determino que os requeridos abstenham-se de 

esbulhar ou turbar a posse do requerente sobre o imóvel relacionado na 

inicial (Fazenda Toca do Tigre, imóvel rural matriculado no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Marcelândia/MT, sob pena de multa 

diária no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso haja 

descumprimento da medida.Em relação à audiência de justificação 

designada à fl. 58, DETERMINO seu cancelamento, atente-se a secretária 

para sua requeria da pauta.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos da 

decisão liminar e para contestar a ação no prazo de 15 dias, conforme o 

previsto pelo art. 564 do CPC.Marcelândia/MT, 05 de julho de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76132 Nr: 1078-83.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRTON SENNA BEZERRA INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.

Marcelândia-MT, 05 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76500 Nr: 1260-69.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,RECEBO a inicial em todos os seus termos.DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita.DESIGNO audiência de conciliação, para o dia 

15/08/2018 às 16:00 horas.Destarte, INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). (...).Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pe la  ju r i sprudênc ia  re i te rada.Por  f im ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE. 

CITE-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.Marcelândia-MT, 05 de julho de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65433 Nr: 493-36.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

DEFIRO o pleito de (fls.71/72), no que tange à pesquisa de endereço do 

requerido pelo INFOJUD E SISTEMA SIEL.

Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE a parte requerida nos termos 

legais.

Não encontrado endereço hábil, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72003 Nr: 698-94.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da idade rural, qualidade de segurado, 

carência, preexistência da doença, bem como prescrição do direito.

Deixo para apreciar a preliminar na sentença, uma vez que abrange 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação.

Quanto às demais questões de fato, cabe à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas, se 

ainda não o fizeram (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 
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caput, do Novo Código de Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, proceda-se o registro no 

sistema, bem como da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA PARA O DIA 11 de SETEMBRO DE 2018, ÀS 17h00min.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 05 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67995 Nr: 273-04.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por ALCIDES 

GOMES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, lastreada na deliberação proferida nos autos à (fls. 61/67).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 536, § 3º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 05 julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49173 Nr: 998-03.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos etc.Diante do pedido de renuncia da advogada dativa à fl. 78, 

DEFIRO o pleito, reduzo o valor dos honorários arbitrados às fls. 54 para 

R$ 3.150,00 ( três mil cento e cinquenta reais). Diante da renúncia da 

advogada dativa à (fl. 78), e não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. ADALTON VITAL PEREIRA, OAB/MT nº 

22371/O, com escritório profissional sito à Rua dos Ariris nº214-A, Bairro 

Setor Comercial, Sinop/MT, CEP nº 78550-186, Fones: (066)3531-0219 e 

(066) 9999-61964, e-mail: vitaljur@vitaladvice.com.br, para promover a 

defesa do ré ANDRÉIA PEREIRA.Tomando em conta a natureza da causa e 

considerando que o processo já está com a instrução quase encerrada, 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 05 URH.Nos termos do 

artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o 

munus público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. (...)Oportunamente, na sentença do presente feito, 

será determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente 

nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)Dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre 

as testemunhas Evandro e Roberto.3)Em seguida, INTIME-SE o advogado 

mencionado, notificando-o da presente nomeação e voltem os autos 

conc lusos  para  a  dec isão .CUMPRA-SE exped indo  o 

necessário.Marcelândia/MT, 05 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69396 Nr: 927-88.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEFERSSON DHENIFER DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES, ADVOGADA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE 

- OAB:13906

 “ DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE NA 

DENÚNCIA PARA O FIM DE CONDENAR DHEFERSSON DHENIFER DE 

ANDRADE PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, CAPUT, 

DO CÓDIGO PENAL.”Porquanto, quanto às demais determinações e 

dosimetria da pena, ficam mantidas por seus próprios 

termos.Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Marcelândia-MT, 05 de 

julho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74602 Nr: 49-95.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE DA SILVA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos, etc.

Com urgência, intime-se o advogado peticionante, Dr. Jadeir Cangussu 

Nogueira (fls.152), para que no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

instrumento de procuração outorgada pelo Réu Marcone da Silva Penha, 

sob pena de desentranhamento.

Certifique-se o decurso de prazo.

 Cumpra-se. Após, volte concluso.

 Marcelândia/MT, 05 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69518 Nr: 1021-36.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO RIBEIRO ROIO MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO SÉRGIO RIBEIRO ROIO 

MADEIRAS, CNPJ: 04028410000100, Inscrição Estadual: 13.196.518-2. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PAULO 

SÉRGIO RIBEIRO ROIO MADEIRAS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 20155928, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20155928/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 38.885,84 - Valor Atualizado: R$ 38.885,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Analisando os autos, depreende-se que já 

foram realizadas diversas tentativas de intimação do executado, as quais 

restaram infrutíferas.Diante disso, defiro o requerimento à fl.13/14, e, 

DETERMINO que o executado seja intimado via EDITAL com prazo de 30 

(trinta) dias.Após, certifique-se o decurso de prazo, volte concluso para 

análise dos pedidos de arresto e os demais.CUMPRA-SE, expedindo o 
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necessário.Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 04 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75944 Nr: 966-17.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MF, FKFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA, Cpf: 

97206598153, Rg: 1448353-0, brasileiro(a), Telefone 66-9688-2038. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: As partes conviveram conjugalmente por um período, e 

se separaram, dessa união tiveram uma filha, e em ação judicial 

concordaram que Fernando Pereira de Almeirda, pai da menor, pagaria a 

esta a quantia de 33% de um salário mínimo vigente. Algumas parcelas o 

executado pagou, mas após o ano de 2014 deixou de pagar os valores de 

pensão alimentícia, deixando a menor no total abandono. Para reaver seus 

direitos não vislumbra outra maneira, razão pela qual a propositura da 

presente ação de Execução de Alimentos, cumulada com pedido de prisão 

civil. A genitora, passa por dificuldades financeiras e não recebe qualquer 

ajuda para a manutenção da filha menor, e por diversas vezes, tentou a 

citação/intimação do Requerido para fazer os pagamentos e não obteve 

êxito, conforme precosso código 65.195 e 65.196.

Despacho/Decisão: Vistos em correição RECEBO a inicial em todos os 

seus termos.DEFIRO os benefícios da Justiça GratuitaCITE-SE na forma 

requerida o executado para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em 

atraso, bem como as que se vencerem no curso do processo, no prazo 

legal de três (03) dias, nos termos do art. 528 do CPC.Caso tenha 

efetuado o pagamento, deverá comprovar no autos ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil 

(artigo 528,§3º, CPC e Súmula 309 do STJ).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 04 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 27336 Nr: 1-65.2004.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:MT- 9.982/B, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT, JOSÉ 

ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 376-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO VICENTE RESEGUE, RICARDO 

DELGADO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO SOLDÁ - 

OAB:127.589

 Quanto ao fato típico do art. 38 da Lei 9.605/98, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DA DENÚNCIA, CONDENANDO OS DENUNCIADOS ALBERTO 

VICENTE RESEGUE E RICARDO DELGADO GARCIA.Passo a dosar a pena 

a ser-lhes aplicada.Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 

6º, da Lei 9.605/98, denoto que a culpabilidade, que é o juízo de 

reprovabilidade da conduta do réu, e o motivo são normais ao tipo. Com 

relação aos antecedentes, verifico que o réu Ricardo Delgado Garcia 

possui condenações, já o réu Alberto Vicente Resegue é primário, 

portador de bons antecedentes; considerando que as condenações de 

Ricardo serão valoradas como reincidência, deixo de valorá-la neste 

momento. . (...).Deixo de condenar o réu ao pagamento de danos 

causados pelo crime, porque ausente comprovação de danos. (art. 387, 

IV, do CPP).Concedo o direito do réu de recorrer em liberdade. Condeno o 

acusado ao pagamento das custas processuais, o qual suspendo com 

fulcro no art. 12 da Lei 1.060/50.Intime-se o acusado, devendo o Oficial de 

Justiça indaga-lo se deseja recorrer, seu Defensor e o Representante do 

Ministério Público da prolação desta sentença, com fulcro no art. 370, § 4 

c/c art. 392, II, ambos do CPP.Após o trânsito em julgado da sentença 

penal de mérito, adotem-se as seguintes providências finais:a) Lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados;b) Oficie-se ao TRE para que proceda a 

suspensão dos direitos políticos do condenado pelo tempo da 

condenação, com fulcro no art. 15, III, da CF;c) Determino que o Cartório 

deste juízo criminal expeça carta de sentença com remessa ao juízo das 

execuções penais, a fim de ser viabilizada a execução da pena, nos 

termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.Marcelândia, 05 de julho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66848 Nr: 1119-55.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERENICE LUPATINI SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos etc.Analisando a defesa prévia apresentada pela ré à fl.59/78, 

tudo mais que dos autos consta, prima facie, verifico não incidir nenhum 

caso de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal ou de extinção de punibilidade.Quanto as preliminares 

arguidas (nulidade processual ante a ausência de audiência preliminar, 

inépcia da denúncia, suspensão do processo em razão da existência de 

processo administrativo junto ao IBAMA e ausência de justa causa), estas 

não devem ser acolhidas, mormente, em face da ausência de subsídio 

jurídico para tanto.Neste diapasão, verifica-se que a ré foi devidamente 

intimada a comparecer em audiência preliminar (fl.58), contudo, não 

compareceu e nem requereu a realização de novo ato, portanto, não há 

que se falar em nulidade processual em decorrência da não realização do 

respectivo ato. (...) Ainda, ao contrário do que ostenta a ré, que 
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isoladamente requer o reconhecimento da ausência de justa causa, 

analisando detidamente os autos, entendo que subsiste a justa causa para 

a ação penal, pois, a materialidade do delito no que pertine ao 

desmatamento da área noticiada, encontra-se comprovada através do 

relatório à fl. 13-v/18, e há indícios de autoria, também, pois a pratica 

delitiva (desmatamento) fora praticada na área localizada na “Fazenda 

Água Branca”, de propriedade da denunciada – fls. 11-v/12- auto de 

infração.Diante do não acolhimento das preliminares arguidas e, ausente 

causa de absolvição sumária, com a finalidade de dar continuidade ao 

feito DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 23 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 17:00 HORAS.INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas na denúncia, fl.06, bem como as arroladas pela defesa à fl. 78, 

para comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.Sendo o 

caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 05 de julho 

de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53593 Nr: 1686-51.2013.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERAÇÃO MATUPÁ LTDA ME, ERNANI RELINO 

SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT

 Processo nº 1686-51.2013.811.0111 (Código 53593)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

 Embargante: Refrigeração Matupá Ltda ME

Embargado: HSBC Bank Brasil S.A.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Segunda Instância.

Inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos.

Sem prejuízo, promova-se o desapensamento imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35924 Nr: 765-63.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO MARIA MOREIRA, Adão Edson 

Moreira, VILMA DE FATIMA MOREIRA MACHUGA, VALDEMIR MOREIRA, 

VERA LUCIA MOREIRA, ROSEMARA MOREIRA PAULA, EDINEIA MOREIRA, 

ERONEI BORGES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar dados bancários para vinculação e liberação do 

alvará.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55509 Nr: 1525-07.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Vieira Cintra Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1525-07.2014.811.0111 (Código 55509)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

Executado: Vivaldo Vieira Cintra Neto

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref.15), intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento efetivo ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de julh de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72827 Nr: 395-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIVAN MACEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira, EDNA ZANETTE GIUSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Processo nº 395-40.2018.811.0111 (Código 72827)

Classe – Assunto: Mandado de Segurança

 Impetrante: Regivan Macedo da Silva

Impetrados: Valter Miotto e Edna Zanette Giusti

Vistos.

Considerando as preliminares arguidas, intime-se o impetrante para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de julho de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 3687-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, DAGNEY 

TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos nº 3687-67.2017.811.0111.Código Apolo nº 72018.Vistos.Trata-se 

de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS formulado 

oralmente pela Defesa dos acusados GABRIEL FELIPE SOUSA ALMEIDA e 

DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS, alegando excesso de 

prazo e consequente constrangimento ilegal.(...).Desta feita, MANTENHO a 

decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de 

GABRIEL FELIPE SOUSA ALMEIDA e DAGNEY TEODORO CARVALHO 

DOS SANTOS, pelos fundamentos já expostos na decisão de Ref. 78.No 

mais, cumpram-se as determinações de Ref. 115.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Matupá/MT, 03 

de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Autos nº 2158-47.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64113.

Vistos.

DESIGNO o dia 27 de julho de 2018, às 13h para continuação da instrução 

processual, oportunidade em que será inquirida a testemunha VILMAR DA 

SILVA, devendo ser intimada no endereço indicado em cota ministerial à 

Ref. 100.

No mais, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público 

(Ref.106), a fim de que seja expedida Carta Precatória para a Comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de inquirição da testemunha Talilian Alves da 

Silva, devendo constar como endereço o informado à Ref. 106.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 05 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52400 Nr: 549-34.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, em virtude da petição de 

fls. 145-146, para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato 

de honorários advocatícios celebrado com a requerente.

Rafael Vinícius Silva Koch - Analista Judiciário

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44279 Nr: 386-69.2014.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a aprte autora para efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida, juntado os comprovantes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42787 Nr: 681-43.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. da Silva -ME, Edvaldo José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 681-43.2013.811.0030Cód. 42787DECISÃOVistos, etc. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

C.C.L.A.A Centro Norte do Mato Grosso – SICREDI Centro Norte MT em 

face de E. J.da Silva ME e Edvaldo José da Silva, ambos qualificados nos 

autos. A inicial foi recebida, à fl. 21.Às fls. 113/115, o exequente requereu 

a penhora online. É o relatório. Decido. Compulsando os autos observo 

que o exequente não comprovou o esgotamento dos meios de localização 

do executado, razão pela qual indefiro o pedido retro. Não cabe ao Poder 

Judiciário envidar esforços para o descobrimento do endereço das partes 

ou de seus bens e rendimentos em feitos que versem sobre direitos 

disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e 

imparcialidade do juízo.Ademais, a presente ação tramita há mais de 05 

(cinco) anos sem que haja localização do executado ou de bens desse. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, 

intime-se o exequente para que traga ao processo o endereço atualizado 

do executado, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo 

requerimento de suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar 

o prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).Decorrido 

o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para prolação de 

sentença de extinção. Havendo manifestação do exequente, no sentido de 

indicar endereço do executado, diferente dos descritos nos autos, 

proceda com a citação do executado em consonância com o item abaixo.II 

– DA CITAÇÃO DO ...... III – DAS DISPOSIÇÕES FINAISConforme exposto 

acima, determino:a) intimação do exequente para cumprir o item I. b) 

havendo indicação de endereço do executado diferente do constante nos 

autos, cumpra-se o

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68825 Nr: 334-34.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Decisão

Vistos etc.

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha Mário Jonhy.

 Redesigno audiência de continuação para inquirição da testemunha Eva 

Maria de França, bem como interrogatório do acusado, para o dia 

10/08/2018, às 08:00 horas.

Diante da ausência injustificada da testemunha expeça mandado de 

condução coercitiva para o seu comparecimento.

Aguarde-se a realização da audiência.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66993 Nr: 2789-06.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Salvaterra Nobres, Alaércio Cardoso 

de Nazareth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT, Emerson Flavio de Andrade - OAB:6730

 Decisão

Vistos etc.

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha Adão Cardozo 

de Nazareth.

Sobre o pedido de liberdade do acusado, manifeste-se o Ministério Público, 

devendo apresentar suas alegações finais no prazo de 05 dias.

Oficie-se à autoridade policial para que traga aos autos o laudo definitivo 

no prazo de 48 horas.

 Após, conclusos para deliberação sobre o pedido de liberdade, antes de 

intimada a defesa para apresentar suas alegações.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58999 Nr: 3283-02.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Pedrosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que faço conclusos estes autos, tendo em vista o teor da Portaria 

n. 856/2018-PRES, que alterou o expediente forense.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44062 Nr: 806-32.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH RODRIGUES DOMINGOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos., INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.Considerando que 

é de conhecimento público que os Procuradores do INSS jamais 

comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como que é de 

conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de Procuradores 

Federais capazes de atender ao volume de audiências iniciais de 

conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem como em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN 

apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do 

NCPC.Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42816 Nr: 205-26.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Francisco Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que esta magistrada foi convocada para participar d III 

Encontrde Juizes Coordenadores e Gestores dos CEJUSCs do Estado de 

Mato de Grosso que será realizado na comarca de Cuiabá/MT no dia 

12/07/2018, mostra-se necessária a adequação da pauta, motivo este pelo 

qual redesigno a audiência designada nestes autos para o dia 30/08/2018 

às 14h40min.

2. Expeçam-se as intimações/requisições necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44058 Nr: 803-77.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EVALDO FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificado na peça basilar, 

ajuizou AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA DE EVIDÊNCIA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.

Compulsando os autos vislumbro que o autor percebia auxílio doença, 

porém o mesmo foi concedido até 21/11/2017 (fl. 33), sendo que não há 

qualquer demonstração de que foi requerido administrativamente o 

restabelecimento do benefício.

Desta forma, determino que a parte autora seja intimada para emendar a 

inicial, juntando prova do pedido administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44005 Nr: 777-79.2018.811.0031

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celestina Gomes Meira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARIA CELESTINA GOMES MEIRA DE SOUZA, devidamente qualificado na 

peça basilar, ajuizou AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE AUXILIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Compulsando os autos vislumbro que a autora percebia auxílio doença por 

acidente de trabalho, porém o mesmo cessou em 26/10/2017, sendo que 

não há qualquer demonstração de que foi requerido administrativamente o 

restabelecimento do benefício.

Desta forma, determino que a parte autora seja intimada para emendar a 

inicial, juntando prova do pedido administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42436 Nr: 23-40.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e do Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s) , para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 09/08/2018 às 09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40298 Nr: 802-29.2017.811.0031

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GERALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Inicialmente cabe salientar, que em consulta ao sistema 

informatizado Apolo verifiquei que não consta nenhum executivo de pena 
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distribuído em nome do requerente.Outrossim, verifica-se que já foi anuído 

a transferência do requerente, porém foi informado ao Juízo de Campo 

Grande/MS acerca da ausência de estabelecimento prisional apropriado 

para cumprimento do regime semiaberto.Salienta-se que o cumprimento de 

pena em regime semiaberto dos recuperandos da Comarca de Nortelândia 

se dá em no meio aberto, em domicílio, sendo estabelecidas pelo juízo, 

caso a caso, as condições do regime. Portanto, considerando que as 

informações que cabiam a este juízo já foram devidamente prestadas ao 

Juízo de Execução Penal originário, verifico que o arquivamento do 

presente procedimento é medida que se impõe.Por fim, consigno, portanto, 

que a transferência do reeducando para esta Comarca ficará a cargo do 

Juízo de Campo Grande/MS, e em sendo determinada referida 

transferência, ressalto que será realizado por este Juízo a fiscalização 

das atividades do recuperando. Oficie-se o Juízo da Execução Penal.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34309 Nr: 108-31.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, vez que, segundo o artigo 85, §7º do CPC, não 

serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido 

impugnada, o que não foi realizado nos presentes autos.

Assim, arquive-se o feito com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34059 Nr: 1226-76.2014.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dermeval Villas Boas Sampaio, Dermeval VilasBoas 

Sampaio-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório retro, vez que a parte embargante não juntou nenhuma 

documentação hábil para comprovar suas alegações.

Assim, concedo o prazo de 05 dias, para retificação do valor da causa e 

pagamento das guias complementares, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43573 Nr: 596-78.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE ARAUJO PINOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO constante no ref. 9, a partir da data do 

requerimento da requerente.

II. Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41358 Nr: 1262-16.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Capeletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Procurador do Requerente Marcos Wagner Santana Vaz, para no 

prazo legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 19, no 

valor de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e 

quatro centavos.)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30245 Nr: 158-62.2012.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvério José Ewald

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 Intimo o Procurador do Embargado Elias Bernardo de Souza, para no 

prazo legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 41, no 

valor de R$ 413, 40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos.)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31803 Nr: 13-35.2014.811.0031

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Capeleto (espólio), Gilberto Donizeti 

Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT

 Intimo o Procurador da Parte Requerida Gildo Capeleto, para no prazo 

legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 50, no valor de 

R$ 8.210,85 (oito mil, duzentos e dez reais e oitenta e cinco centavos.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10099 Nr: 542-93.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, GISELIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que esta magistrada foi convocada para participar do III 

Encontro dos Juízes Coordenadores e Gestores dos CEJUSC's TJMT que 

será realizado na comarca de Cuiabá/MT no dia 12/07/2018, mostra-se 

necessária a adequação da pauta, motivo este pelo qual redesigno a 

audiência designada nestes autos para o dia 30/08/2018 às 15h20min.

2. Expeçam-se as intimações/requisições necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10088 Nr: 531-64.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Martinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA DA SILVA ROCHA - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que esta magistrada foi convocada para participar do III 

Encontro dos Juízes Coordenadores e Gestores dos CEJUSC's TJMT que 

será realizado na comarca de Cuiabá/MT no dia 12/07/2018, mostra-se 

necessária a adequação da pauta, motivo este pelo qual redesigno a 

audiência designada nestes autos para o dia 30/08/2018 às 15h00min.

2. Expeçam-se as intimações/requisições necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10071 Nr: 514-28.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Percilio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que esta magistrada foi convocada para participar do III 

Encontro dos Juízes Coordenadores e Gestores dos CEJUSC's TJMT que 

será realizado na comarca de Cuiabá/MT no dia 12/07/2018, mostra-se 

necessária a adequação da pauta, motivo este pelo qual redesigno a 

audiência designada nestes autos para o dia 25/10/2018 às 13h50min.

2. Expeçam-se as intimações/requisições necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9788 Nr: 232-87.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que esta magistrada foi convocada para participar do III 

Encontro dos Juízes Coordenadores e Gestores dos CEJUSC's TJMT que 

será realizado na comarca de Cuiabá/MT no dia 12/07/2018, mostra-se 

necessária a adequação da pauta, motivo este pelo qual redesigno a 

audiência designada nestes autos para o dia 25/10/2018 às 14h10min.

2. Expeçam-se as intimações/requisições necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10068 Nr: 511-73.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita da Conceição Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que esta magistrada foi convocada para participar do III 

Encontro dos Juízes Coordenadores e Gestores dos CEJUSC's TJMT que 

será realizado na comarca de Cuiabá/MT no dia 12/07/2018, mostra-se 

necessária a adequação da pauta, motivo este pelo qual redesigno a 

audiência designada nestes autos para o dia 30/08/2018 às 15h40min.

2. Expeçam-se as intimações/requisições necessárias.

3. Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61257 Nr: 1067-14.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILEIDE MADALENA DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 09 - Ref: 2, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

gratuidade judiciária ou proceda ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da presente missiva.

Com a comprovação ou o recolhimento, cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual documento, solicite 

a complementação junto à origem.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e devolva-se ao Juízo 

de origem com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53488 Nr: 1816-02.2016.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ALBERTO DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE MOURA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Bressan Manz - 

OAB:OAB/MT 16.895-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das diligências do 

competente oficial de justiça.

Com a comprovação ou o pagamento, cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual documento, solicite 

a complementação junto à origem.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e devolva-se ao Juízo 

de origem com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52892 Nr: 1463-59.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos.

 RECEBO o recurso de apelação do acusado MOISES FERREIRA DA SILVA 

(fls. 137 - Ref: 84).

 Intime-se a defesa para que apresente razões ao recurso de apelação no 

prazo de 08 (oito) dias.

 Com as razões, intime-se o Ministério Público, ora requerido, para que, no 

prazo de 08 (dias), ofereça as contrarrazões de apelação (art. 600 do 

CPP).

 Após, com ou sem o aporte das contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso 

interposto.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77619 Nr: 1228-21.2018.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Clederson de Lima Lehrbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Zupelli Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BARELLA - OAB:19537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sem mais delongas, JULGO EXTINTA A AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos VI, do Código de 

Processo Civil, em virtude da ausência de uma das condições da ação 

(interesse de agir) pela perda superveniente do objeto.Custas pelo autor, 

ficando a exigibilidade sob condição suspensiva, já que beneficiário da 

gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Sem condenação em verba 

honorária porque a relação processual não se angularizou.Tudo cumprido, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.De Paranaíta/MT para Nova Monte Verde/MT, 05 de julho de 

2018.ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINIJuiz de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50513 Nr: 779-25.2012.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SIdM, Aparecido Izidoro de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS 

SANTOS, Cpf: 01803621192, Rg: 1355748-3, Filiação: Walter Mineiros dos 

Santos e Maria de Lourdes Fernandes dos Santos, data de nascimento: 

14/02/1982, brasileiro(a), Telefone 6596159306. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sendo R$ 129,94 (cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) de Taxa Judiciária e R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de 

Custas Processuais, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 27 de abril de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34096 Nr: 1-55.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Marcos Vasconcelos 

- OAB:11323MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o réu na pessoa de seu 

procurador, para que apresente as razões recursais, no prazo legal, 

tendo em vista as manifestações de fls. 2782 e 2791.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29468 Nr: 384-77.2005.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataíde Rodrigues de Trindade, Maria Inácio Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT, Paulo 

Sérgio Scandolheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes autora e requerida, via 

DJE, para manifestar o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29467 Nr: 392-54.2005.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataíde Rodrigues de Trindade, Maria Inácio Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Scandolheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes autora e requerida, via 

DJE, para manifestar o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51887 Nr: 1174-80.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, via DJE, para 

indicar bens passíveis de penhora em nome do executado, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79070 Nr: 332-30.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 
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Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação para Concessão de Pensão Por Morte c/c Tutela 

Antecipatória ajuizada por TEREZA MARIA DE JESUS, em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS.

Verifica-se, no entanto, que o patrono da requerente informou às fls. 20 

que há processo de idêntico objeto e partes, código 78749, o qual foi 

distribuído anteriormente a este, em 13/03/2018.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Primeiramente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC (fls. 12).

Caracterizada a litispendência, seja pela identidade de partes e da causa 

de pedir e do pedido formulado entre duas ações, leva-se a inexorável 

ilação acerca da extinção da ação originária por se tratar de matéria de 

ordem pública, que pode e deve ser reconhecida em qualquer fase 

processual.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO 

FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada a existência de litispendência 

entre ações, necessária se faz a extinção do segundo processo.(TJMT - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Nº 15896/2002 - CLASSE II - 20 - 

COMARCA CAPITAL).

Logo, nos termos do Art. 337, § § 1º, 3º, do Código de Processo Civil, há 

litispendência, uma vez que reproduzida ação já em curso, devendo o 

presente feito ser extinto.

DISPOSITIVO.

I. Diante do exposto, com fulcro no Art. 337, §5º c/c Art. 485, V, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pelo reconhecimento da litispendência;

II. Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações regulamentares.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67096 Nr: 712-39.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Candido Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio Ferreira de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5.887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909, James Allen Correia Fernandes - OAB:GO 30.635

 Considerando a manifestação de fls. 348/350, HOMOLOGO por sentença 

a transação celebrada entre as partes, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo das partes igualmente, 

com fundamento no art. 90, §2°, do CPC.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixas, intimando-se o 

exequente após o prazo concedido para que se manifeste quanto ao 

cumprimento do acordo.

Com a juntada informando o cumprimento integral do acordo, proceda a 

Secretaria com a liberação de todas as penhoras existentes nos autos, 

expedindo-se o necessário.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68992 Nr: 163-24.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquina Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por JOAQUINA 

CARDOSO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS, em que fora efetuado o pagamento da obrigação por parte 

do executado, conforme comprovado nos autos (fl. 143/144).

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II e 513, 

ambos do Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Sem custas.

III. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

IV. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77733 Nr: 760-46.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Gomes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, nos termos do art. 496, 

§3°, do CPC, bem como porque líquida.Publique. Registre. Intime-se.Tópico 

Síntese do Julgado - o nome do(a) segurado(a): Divina Gomes da Cruz; II - 

o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; III - a renda mensal 

atual: prejudicado; IV - a data de início do benefício – DIB: 03.07.2017; V - 

a renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; VI - data do início do 

pagamento: em 30 dias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68864 Nr: 39-41.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calixto José de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da possibilidade de efeitos infringentes, INTIME-SE a parte 

requerida, observando-se as prerrogativas processuais, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos embargos de declaração de 

fls. 270/271; nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC.

Em seguida, conclusos os autos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68178 Nr: 174-87.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Silvério Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Verifico que o executado apresentou impugnação à execução 

complementar (fls. 162/166).

Portanto, INTIME-SE o exequente para que se manifeste sobre a 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76251 Nr: 773-79.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelino Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o requerido, para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a 

implantação do benefício concedido ao requerente por sentença, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais até o limite de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68708 Nr: 669-34.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Missias Bueno da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o requerido, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o pedido de habilitação (fls.140/148; 159/165) nos termos do art. 

690 do CPC.

Após, conclusos os autos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74393 Nr: 557-55.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Gouveia de Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o requerido, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

quanto ao pedido contido às fls.90/91.

Após, conclusos os autos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67230 Nr: 852-73.2007.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurineide Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Diante da possibilidade de efeitos infringentes, INTIME-SE a parte 

requerida, observando-se as prerrogativas processuais, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos embargos de declaração de 

fls. 159/160; nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC.

Em seguida, conclusos os autos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79120 Nr: 357-43.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDdC, ZDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO a assistência judiciária gratuita. Processe-se em segredo de 

Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Cuida-se de pedido de execução de prestação alimentícia fundada em 

título executivo judicial, referente abril de 2016 a janeiro de 2018, 

totalizando o valor de R$ 8.247,28 (oito mil duzentos e quarenta e sete 

reais e vinte oito centavos) (art. 530, CPC).

III. CITE-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% e da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, § 1, 831 e 835, todos do NCPC).

IV. Não efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo 

auto, nos exatos termos do § 3º do artigo 523 e artigo 524, VII, ambos do 

NCPC, sem prejuízo determino, o PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO 

JUDICIAL, nos termos do art. 517 do CPC.

V. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 513, § 2º), ou, na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, §.1º, NCPC).

VI. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

VII. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73243 Nr: 73-40.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em relação aos honorários sucumbenciais (fl. 86), expeça-se alvará em 

favor do patrono na exequente, conforme dados bancários de folha 99.

Já em relação ao valor principal (fl. 85), à luz da decisão de folha 88, que 

descreve a falta de poderes especiais para receber e dar quitação, 

intime-se a exequente para informar os dados bancários para depósito.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74765 Nr: 770-61.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Bento de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação do INSS e do requerente (fls. 57-verso e 

58), DETERMINO a realização de estudo socioeconômico junto ao 

requerente, a ser feito pela Assistente Social do juízo, respondendo aos 

quesitos apresentados pelas partes. O laudo deverá ser carreado aos 

autos no prazo de até 20 (vinte) dias.

Entregue o laudo, manifestem-se as partes em cinco dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78389 Nr: 14-47.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Casciano da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o processo se encontrava na Procuradoria Federal 

Especializada do INSS na data anteriormente agendada para a audiência 

(fl. 32), DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 15h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77891 Nr: 871-30.2017.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a obtenção do endereço da parte requerida, conforme 

buscas realizadas às fls. 17 e 18, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 16 de AGOSTO de 2018, às 12h30min (MT).

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Caso não compareça ou sendo infrutífera a conciliação FICA o requerido 

intimado para que apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 

335, inciso I, do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do mesmo diploma legal.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77713 Nr: 747-47.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelice Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a publicação da Portaria nº 856/2018, que alterou o horário 

do expediente na sexta-feira, dia 06 julho de 2018, das 7h às 11h, em da 

participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2018, 

REDESIGNO a audiência de instrução do dia 06/07/2018 para o dia 14 de 

SETEMBRO de 2018, às 15h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74444 Nr: 593-97.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: I. S. Morais Sociedade 

Individual de Advocacia - OAB:MT 1.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão:

I. Trata-se de Ação de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de 

Antecipação de Tutela, proposta por Angela Aparecida da Silva, em face 

do Município de Novo São Joaquim/MT.

II. DEFIRO a juntada dos documentos referidos pelas partes. DESIGNO 

audiência de instrução para oitiva das testemunhas acima referidas para o 

dia 20 de SETEMBRO DE 2018 às 12h00min (Horário de MT).

III. Requisite-se a apresentação das testemunhas: Silvana Laurindo da 

Silva e Kelliana Castro Santos Ribeiro, ao Município de Novo São 

Joaqiuim/MT.

IV. Saem as partes intimadas.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69477 Nr: 651-76.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Lorgen Appelt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 24 de julho de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade 

Básica de Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, 

fundos da Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67448 Nr: 1069-19.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A-Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994/A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que providencie o prosseguimento do 

feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78807 Nr: 189-41.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postalis - Instituto de Seguridade Social dos Correios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - Paiva Agricultura S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Balera - OAB:SP 38652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79354 Nr: 476-04.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Costa Santos, Weberty Pereira 

Montel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Autos: 476-04.2018.811.0106 – Código: 79354

Trata-se de Pedido de Informações no Habeas Corpus nº 

11007298-19.2018.8.11.0000 – Classe CNJ – 307, impetrado perante este 

Egrégio Tribunal, em favor do paciente WEBERTY PEREIRA MONTEL.
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Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, requisitadas 

pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

juntando-se aos autos os comprovantes de envio e recebimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79354 Nr: 476-04.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Costa Santos, Weberty Pereira 

Montel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Autos: 476-04.2018.811.0106 – Código: 79354

Trata-se de Pedido de Informações no Habeas Corpus nº 

1007332-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ – 307, impetrado perante este 

Egrégio Tribunal, em favor do paciente Luiz Carlos Costa Santos.

Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, requisitadas 

pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

juntando-se aos autos os comprovantes de envio e recebimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79354 Nr: 476-04.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Costa Santos, Weberty Pereira 

Montel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Vistos, etc.

Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos 

os requisitos indispensáveis à formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

Ainda, há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar justa 

causa para a continuidade do processo.

Portanto, nos termos do artigo 396 do CPP, RECEBO a denúncia oferecida 

pelo Ministério Público e DETERMINO:

I. CITEM-SE os réus, INTIMANDO-OS para responderem à acusação por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias. O Oficial de Justiça deverá, por ocasião 

do cumprimento do mandado de citação, indagar se o réu possui 

advogado ou condições de constituir um. Não apresentada resposta no 

prazo legal ou se o réu, citado, não constituir defensor ou alegar a 

impossibilidade fazê-lo, lhe será nomeado defensor dativo para exercer 

sua defesa e oferecer resposta à acusação no prazo legal de 10 (dez) 

dias;

II. COMUNIQUE-SE o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, 

ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local;

III. DEFIRO os pedidos do Ministério Público Estadual para que seja 

requisitado do Cartório Distribuidor desta comarca certidão dos processos 

criminais porventura existentes contra os réus, devendo ser certificado 

caso haja transito em julgado, bem como para que se OFICIE ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e o Instituto Nacional de 

Identificação de Brasília requisitando a folha de antecedentes criminais do 

réu;

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72729 Nr: 151-96.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIUSCIA FABIOLA JOCHIMS DALGOBO - 

ME, CATIUSCIA FABIOLA JOCHIMS DALGOBO, Aneli Jochims

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do exequente para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco) dias, posto que decorreu o prazo de suspensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77069 Nr: 2722-40.2017.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdCC, ATCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA - OAB:21075/O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:MT0017811, 

RODRIGO ALVES DE SOUZA - OAB:23372/O

 Vistos em correição,

INTIMEM-SE os requeridos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem sobre a manifestação retro da parte autora.

Ademais, dê-se vistas ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77872 Nr: 3130-31.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O K CONST E SERV LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA - OAB:20338/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito e 

apresentando o cálculo do débito atualizado, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68911 Nr: 323-72.2016.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:7603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte autora para que, se manifeste requerendo o 

que entender de direito nos termos de prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66334 Nr: 633-15.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 
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Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39241 Nr: 787-43.2009.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analise Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parapuã Moveis- Eletro Móveis Nunes LTDA, 

RIO MÓVEIS - EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, DETERMINO o desentranhamento das fls.146/148 e 155, pois 

não pertencem ao presente feito.

Ademais, DEFIRO o pedido de fls. 157/158, expeça-se mandado de 

penhora de bens móveis que estão na amostra da requerida RIO MÓVEIS 

– EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP existentes no 

endereço Edifício Rio Móveis, Bairro Centro, no município de Paranaíta/MT, 

CEP:78590-000, devendo ser depositados em mãos da executada, que 

assumirá o encargo de depositária fiel dos bens e exercerá o ônus de 

guardar e conservar os bens, bem como de não dispor dos mesmos, sob 

pena de ser considerada depositária infiel.

SALIENTO ao oficial de justiça que tenha cuidado de não penhorar bens 

que sejam indispensáveis ao funcionamento normal da empresa. Bem 

como que certifique sobre o efetivo funcionamento desta.

DEFIRO o levantamento do valor bloqueado a fl.136 e expedição do 

competente alvará judicial em favor da parte autora.

DETERMINO que a parte autora junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

o demonstrativo de débito atualizado, em termos de prosseguimento do 

feito.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78248 Nr: 105-73.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do Requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$24,50 

(vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento 

nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69785 Nr: 1400-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALFORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL BROM DE FREITAS - 

OAB:21501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69707 Nr: 1372-08.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo dos Reis Mandinga, EDVALDO 

PEREIRA MANDINGA, Paulo Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de 

Carvalho, Anna Claudia dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de Citação do Requerido Lourivaldo dos 

Reis Mandinga, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos 

para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 64213 Nr: 2299-08.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Martins de Melo, Roberto Martins de 

Melo, Maria do Rosario de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Júnior Advogados - 

OAB:OAB/SP 4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40818 Nr: 568-50.2012.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Fiatcosnski Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Mauricio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geremias Genoud Júnior - 

OAB:12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Inventário Judicial o interposto por Suellen 

Fiatcosnski Novais em face dos bens do “de cujus” Helio Mauricio Novais.

Em decisão de fls. 29, fora recebida a inicial como inventaria judicial por 
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haver interesse de incapaz, nos termos do artigo 982 do CPC/1973, 

correspondente ao artigo 610 do CPC/2015, nomeando como inventariante 

Suellen Fiatcosnski Novais, ocasião em que foi deferida a gratuidade da 

justiça.

Fora expedido termo de compromisso da inventariante, o qual foi prestado 

às fls. 32.

Em petição de fls. 34/40 a inventariante apresentou as primeiras 

declarações. Na oportunidade, a inventariante aduziu ser herdeira 

necessária e alegou que o “de cujus” Helio Mauricio Novais convivia em 

união estável com a Sra. Veronica Fiatcosnski, informando a interposição 

da ação de reconhecimento de união estável para demonstrar sua 

qualidade de meeira; qualificou ainda a herdeira necessária Carolina 

Fiatcosnski Novais, menor de idade. Por fim, informou que o espólio deixou 

um imóvel residencial e um veículo.

Em petição acostada às fls. 43/44 a herdeira Carolina Fiatcosnski Novais 

requereu a regularização de sua representação nos autos, eis que 

completou a maioridade civil.

Na mesma petição, as herdeiras Carolina e Suellen manifestaram-se o 

desejo de renunciar integralmente a sua conta parte que lhes caberiam do 

espólio do “de cujus” de Helio Mauricio Novais em favor de sua genitora 

Veronica Fiatcosnski Novais, ora meeira do espólio.

A Fazenda Pública Municipal peticionou às fls. 56/58, discordando o valor 

do valor atribuído pela inventariante, acostando a sua avaliação.

A Fazenda Pública da União se manifestou às fls. 62 que não possui 

qualquer interesse no feito.

Em petição de fls. 65/67, a inventariante e herdeira Suellen, a herdeira 

Caroline a meeira Veronica, manifestaram concordância ao valor atribuído 

ao imóvel pela Fazenda Pública Municipal às fls. 58.

O despacho de fls. 72 suspendeu o andamento do processe até o 

julgamento da ação de reconhecimento de união estável interposta pela 

meeira.

Em petição de fls. 75/76, a inventariante juntou aos autos a sentença de 

reconhecimento de união estável da meeira Veronica com o “de cujus”, 

bem como acostou a certidão de isenção do imposto de ITCD, postulando 

pelo julgamento do feito.

A Fazenda Pública Estadual peticionou às fls. 84 juntou a certidão negativa 

de débito e informou que nada tem a opor no presente feito.

Por fim, em petição de fls. 87/88 a inventariante postulou pela procedência 

da ação, nos exatos termos da primeira declaração, devendo o espólio em 

sua integralidade ser estabelecido em benefício da cônjuge meeira 

Veronica Fiatcosnski Novais.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relato.

Fundamento. Decido.

Inicialmente, conheço da “renúncia” formulada pelas herdeiras Suellen 

Fiatcosnski Novais e Carolina Fiatcosnski Novais em petição de fls. 43/44, 

como cessão gratuita de direitos, eis que a renuncia a herança deve ser 

puro e simples, não podendo ser equiparado à renuncia o ato pelo qual o 

titular abre mão da herança em favor de alguém, nos termos dos artigo 

1.806 e 1.808, ambos do Código Civil.

Pois bem.

Analisando os autos, por serem as partes são legítimos e bem 

representados, bem como são estão em acordo com a partilha, nos termos 

do artigo 659 do CPC, converto o inventario judicial em arrolamento 

sumário, por estarem presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 659 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, a partilha formulada na petição de 

fls.34/40 e 87/88 dos autos dos bens deixados em razão do falecimento 

de Helio Mauricio Novais, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

atribuindo ao nela contemplado o respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Homologo ainda, para que produza os devidos e legais efeitos, os pedidos 

de adjudicação de fls. 87/88, ante a cessão de direitos em petição de fls. 

43/44.

Transitada em julgado, expeça-se o competente formal de partilha e/ou 

carta de adjudicação e alvará judicial para transferência dos bens, a 

seguir, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 16 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6563 Nr: 910-08.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Francisca de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se causídica subscritora da petição de fls. 260 para que retifique o 

pedido de habilitação dos herdeiros, mencionando os nomes e qualificação 

de todos os herdeiros, bem como traga os autos os documentos que 

demonstram a qualidade de herdeiro de forma legível, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69930 Nr: 1449-17.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete dos Santos Silva, Sebastiana Dias 

Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 68936 Nr: 1056-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DA SILVA MENDONCA, Paulo 

Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 1030-94.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Ferreira da Silva, Paulo Roberto de 
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Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69766 Nr: 1392-96.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana Santos da Silva Barbosa, Paulo 

Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69336 Nr: 1216-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICOM DE SOUZA MANDINGA, Paulo Roberto 

de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69089 Nr: 1125-27.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Rezende da Silva, ARCIDIO REZENDE 

DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 1198-96.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Carvalho da Silva Júnior - ME, Damaris 

Torquetti da Silva, Alcides Carvalho da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69303 Nr: 1210-13.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Pereira Liceras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - 

OAB:MG/86.925, CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57606 Nr: 1818-79.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Costa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO da Advogada da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco)dias, manifeste sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 

37, quanto a não localização da Parte Autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45662 Nr: 1304-97.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, bem 

como para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63590 Nr: 2032-36.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião José Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 
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determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de 

Pedra Preta forneçam o medicamento Galvus Met 50/1000 – 60 

comprimidos, ao requerente Sebastião José Santana, imediatamente e 

enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.Sem 

custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade.Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 13 de junho de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155627 Nr: 2504-82.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se no Protocolo do Fórum da 

Capital - Cuiabá/MT, a Carta Precatória expedida nos autos para Citação e 

Intimação da parte requerida - SANTANDER BANESPA S/A, devendo 

efetuar o pagamento das guias de custas e taxa judiciária para 

distribuição e cumprimento da Carta Precatória, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153405 Nr: 1670-79.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dener Emanuel da Silva Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Câmara Municipa de 

Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIEAN LOUYSE LEITE 

ALBUQUERQUE - OAB:16523

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 91085 Nr: 1826-43.2013.811.0028

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simoni Renee Guerreiro Dias, Zacarias Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Lima Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleyde Kelly Guerreiro Dias 

Borck - OAB:17311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Intimar a parte requerente da juntada do mandado do oficial de justiça de 

ref. 65

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153645 Nr: 1763-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIANNI MARCEL SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Camara Municipal, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIEAN LOUYSE LEITE 

ALBUQUERQUE - OAB:16523

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118465 Nr: 607-87.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenir Gonçalina Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, e intimação da audiência 

designada para o dia 01 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122109 Nr: 1545-82.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CASSIMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florinda Martins Marques Guilharvea, Espólio 

de FLORINDA MARTINS MARQUES GUILHARVEA e dos HERDEIROS 

DESCONHECIDOS DA FALECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Antonio Facchin 

Filho - OAB:13947

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Tendo em vista que as partes não foram devidamente intimadas 

pessoalmente, REDESIGNO o presente ato para o dia 04.09.2018 às 

15h00mim.

2. Às providências necessárias.

3. EXPEÇA-SE o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93487 Nr: 2465-61.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Vanderlei Lima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, 

uma vez que a requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita ( ref.03).P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 139233 Nr: 3729-74.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdP-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMRFGdA, JVGM, JBdS, MCRGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935, Lucas Guimaraes Rodrigues Couveia - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT, 

Marcela Campos Rangel Gomes de Arruda - OAB:175.175/RJ, 

MOGLY ADAS COSTA - OAB:18094/O

 Certifico que faço a intimação da parte requerida Jucilene Beatriz da Silva, 

através do seu patrono, para que indique a conta bancária para expedição 

de alvará correspondente a sua cota parte, bem como faço a INTIMAÇÃO 

da parte requerida Jozeabel Vanessa Garcia Moraes, na pessoa de seu 

patrono para que informe nos autos o CPF, para levantamento de valores 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97783 Nr: 1043-17.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILESKI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de Ofício expedido ao DETRAN/MT, no 

valor de R$ 14,00 (Catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, 

no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118456 Nr: 603-50.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Hilário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, e intimação da audiência 

designada para o dia 01 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118464 Nr: 606-05.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Gonçalina de Magalhães Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, e intimação da audiência 

designada para o dia 01 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97783 Nr: 1043-17.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILESKI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Exequente, diante da certidão de Oficial de Justiça Ref.38, para 

manifestar-se, e requerer o que entender de direito, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Bem como do inteiro teor da 

decisão de ref. 48.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 492-42.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Sabino de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Certifico e dou fé que a parte devidamente intimada não juntou aos autos, 

o requerimento administrativo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156873 Nr: 2971-61.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENI FERNANDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 156873

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de Keni Fernandes 

Correa, com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

Narra a inicial que as partes celebraram a CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE N°(0107641427) COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA do bem Marca: HONDA, Modelo: CG 160 FLEX FAN ESDI (CBS) 

A/G, Ano Fabricação: 2017/2018, Cor: VERMELHA, Chassi: 

9C2KC2200JR116348.

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram os documentos.

 É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, observo que a ré encontra-se constituída em mora 

por força de notificação/protesto extrajudicial devidamente enviada no 

endereço que consta no contrato, não tendo o requerido tomado nenhuma 

providência para comunicar a mudança de endereço ou acertar o débito.

No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da requerida, 

não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ.

Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino que 

o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente constituída 

em mora.

Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial 

será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156863 Nr: 2970-76.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Maradona Pereira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 156863

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de Diego Maradona 

Pereira de Arruda, com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

Narra a inicial que as partes celebraram a CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE N°(0100646040) COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA do bem Marca: HONDA, Modelo: NXR 160 BROS, Ano 

Fabricação: 2015/2016, Cor: VERMELHA, Placa: QBP8312.

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram os documentos.

 É o breve relatório.

Decido.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da requerida, 

não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ.

Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino que 

o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente constituída 

em mora.

Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial 

será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000322-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDIO RODRIGUES DE DEUS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013781-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL SALVADOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011766-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDICACIA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016025-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015491-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELE DANIEL FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019101-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL BENEDITO FIALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015288-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON JOSE DE PAULO (REQUERIDO)

 

JUNTADA DE MANDADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-22.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015994-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

13:30h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96767 Nr: 784-84.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado (com a remessa 

dos autos), para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. Data do início contagem do 

prazo 17/02/2018. Nesta data procedir o estorno dos autos. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96762 Nr: 782-17.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado (com a remessa 

dos autos), para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. Data do início contagem do 

prazo 06/02/2018. Nesta data procedir o estorno dos autos. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54717 Nr: 203-74.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBS, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65765 Nr: 1621-13.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSO, GOL, DOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Tocantins - OAB:

 Quanto ao teor da petição de ref.42, abra-se vista à Defensoria Pública 

para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 4733-53.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS FLORES SILVA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA DE CONFRESA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA RODRIGUES 

ALVARES - OAB:19325/B

 Tendo em vista a juntada do endereço atualizado do adolescente (ref.60), 

cumpram-se as providências pendentes conforme requerido na cota 

ministerial de ref.48 (itens 3 e 04 da cota).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97955 Nr: 1473-31.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao teor da petição retro, abra-se ao Ministério Público para 

manifestação.

 Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65176 Nr: 1383-91.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APM, EGML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abra-se vista à Defensoria Pública para requer o que entender de direito.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-38.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO CARLOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000385-38.2018.8.11.0059. REQUERENTE: HIPOLITO CARLOS MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 30 de julho de 2018, às 16h00min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO DIAS FACUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000389-75.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARCILIO DIAS FACUNDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 2018, às 

17h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HITALO HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000340-34.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: HITALO HENRIQUE 

PEREIRA RODRIGUES Defiro o pedido retro. Assim sendo, designo o dia 

30.07.2018, às 17h30 (horário oficial de MT) para realização da audiência 

de conciliação. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-78.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MARIANO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010163-78.2016.8.11.0059. REQUERENTE: MIGUEL MARIANO PRIMO 

REQUERIDO: ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA Considerando 

que a requerida não foi citada dos termos da presente demanda, bem 

como intimada para comparecer à audiência retro, conforme AR anexado 

aos autos, e diante da não devolução da carta precatória, designo o dia 06 

de agosto de 2018, às 13h00, para tentativa de conciliação. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Outrossim, tendo em vista os Princípios da 

Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da 

Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das partes por 

telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-38.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO CARLOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000385-38.2018.8.11.0059. REQUERENTE: HIPOLITO CARLOS MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 30 de julho de 2018, às 16h00min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO DIAS FACUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000389-75.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARCILIO DIAS FACUNDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 2018, às 

17h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70376 Nr: 3652-06.2016.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilzeth Araújo Ribeiro, EGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARAÚJO COÊLHO - 

OAB:6633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo sido citada a parte ré e não tendo havido notícias quanto à 

apresentação de respostas, fixo prazo de até 15 dias para que as partes 

possam indicar eventuais provas com que pretendam demonstrar seu 

direito em Juízo, sendo que a intimação do réu deverá ocorrrer por mera 

publicação desta decisão na imprensa oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96597 Nr: 688-69.2018.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se, pelo correio, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os 

legatários, estes últimos, se for o caso, devendo os mandados de citação 

serem instruídos, inclusive, com cópia das primeiras declarações.

Publique-se edital para chamamento de eventuais interessados ou 

desconhecidos.

Intimem-se as Fazendas Públicas do município de residência do 

requerente, do Estado e a Procuradoria da Fazenda Nacional, 

encaminhendo-lhes os autos em carga.

Intime-se o Ministério Público, encaminhando-lhe os autos em carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87199 Nr: 7605-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Rodrigues dos Santos Batistela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a requerente diga se há interesse na 

produção de provas, elencando aquelas com que eventualmente pretenda 

demostrar seu direito em Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81903 Nr: 4141-09.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benilda Maria Jornook

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, afim de intimar a parte autora para que informe se o 

beneficio já foi implantado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96773 Nr: 786-54.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que afixei nesta data o edital de 

citação no quadro mural deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64866 Nr: 1275-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756 RJ, NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - 

OAB:18020/B, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que foi devidamente 

averbada a penhora às margens da matrícula do bem ofertado em caução, 

consoante se denota do ofício contido à referência 111.

Em razão disso, defiro a expedição de alvarás:

1- Referente aos valores a serem depositados em favor do perito 

imobiliário, observando-se os dados bancários indicados à referência 92;

2- Referente aos valores bloqueados na conta de titularidade do Estado de 

Mato Grosso, observando-se os dados declinados pelo exequente à 

referência 104.

Por fim, impende registrar que, em que pese a edição do Provimento 

68/2018 do CNJ, deixa-se de remeter os autos ao demandado, visto que 

há muito demonstra seu desinteresse em manifestar-se nestes autos, 

tendo deixado de prestar informações, embora devidamente instado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61779 Nr: 18-02.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada a expedição dos 

alvarás de valores através do SISCONDJ, razão pela qual fixo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte autora informe se remanesce interesse 

no prosseguimento do feito.

Nada sendo dito, ou havendo manifestação de negativa, remetam-se os 

autos ao arquivo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58620 Nr: 2541-21.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OSCALINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada a expedição dos 

alvarás de valores através do SISCONDJ, razão pela qual fixo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte autora informe se remanesce interesse 

no prosseguimento do feito.

Nada sendo dito, ou havendo manifestação de negativa, remetam-se os 

autos ao arquivo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58446 Nr: 2445-06.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA LURDES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada a expedição dos 

alvarás de valores através do SISCONDJ, razão pela qual fixo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte autora informe se remanesce interesse 

no prosseguimento do feito.

Nada sendo dito, ou havendo manifestação de negativa, remetam-se os 

autos ao arquivo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11195 Nr: 1542-49.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, JULLIANE ALVES DA SILVA - OAB:18251/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, para apresentar 

manifestação acerca do laudo acostado, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49313 Nr: 5012-78.2013.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmo Tenório Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Tenório Cavalcantee

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, para apresentar 

manifestação acerca do laudo acostado nas fls.61/62, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20087 Nr: 751-41.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Barbosa de Moura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, para apresentar 

manifestação acerca do laudo acostado nas fls. 111/113, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45839 Nr: 1650-68.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aredson José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Vilela - 

OAB:18.969/GO

 Impulsiono os autos, afim de intimar a parte requerida para que no prazo 

de 15 (quinze)dias especifique as provas que pretende produzir, 

justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de prova 

técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser 

formulados quesitos sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa frisar que 

eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância 

tácita das partes com o julgamento antecipado da lide.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101092 Nr: 3130-08.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA MAGALHÃES, Maria 

Cicera do Nascimento Rocha Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 DECISÃO

Considerando que as testemunhas Ana Lidia Mendonça Rodrigues e Ana 

Kalini não foram arroladas pela defesa na resposta a acusação, indefiro o 

pedido e homologo as desistências das referidas testemunhas.

 Outrossim, entendo prudente a realização de novo relatório psicossocial, 

no prazo de 10 dias, pela equipe multidisciplinar desta comarca, a qual 

deverá indagar a ofendida, a qual está atualmente no abrigo desta 

comarca, sobre os fatos narrados na denúncia.

 Após a juntada do referido laudo, declaro encerrada a instrução criminal.

 Na sequência, abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 

05 dias, sucessivamente, apresentarem alegações finais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96615 Nr: 699-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ivan Cardial Hora, ROBERTO SILVA 

HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/A

 Tendo em vista o pedido de restituição de bem apreendido apresentado 

por Osvaldino Hora Filho, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65451 Nr: 1501-67.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziano Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Aqui se revela autos de execução de penal em desfavor de LUZIANO 

PEREIRA GUIMARÃES.
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O recuperando, assistido pela Defensoria Pública, pugnou pela 

homologação dos cálculos de pena apresentados.

O Ministério Público não se opôs, porém, tomou ciência dos novos 

atestados de trabalho e estudo apresentados, requerendo à Direção da 

Cadeia Pública Local a confecção de atestado de comportamento 

carcerário. Por fim, a Representante Ministerial pugnou a transferência do 

reeducando para o estabelecimento penal localizado na Comarca de Água, 

ventilando como razões de seu pedido a superlotação carcerária da 

Cadeia Local, bem como o fato de que o preso é definitivo, havendo 

condenação já transitada em julgado.

Diante disso, acolho o pedido ministerial e determino que seja expedido 

ofício ao Diretor da Cadeia Pública Local para que informe, em caráter de 

urgência, o comportamento carcerário do recuperando.

 Sem prejuízo, determino que seja oficiada à Secretaria Adjunta de 

Administração Penitenciária, solicitando autorização para transferência do 

reeducando Luziano Pereira Guimarães, da Cadeia Pública da Comarca de 

Porto Alegre do Norte para Penitenciária de Água Boa/MT.

Cumpra-se.

Após, conclusos.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39502 Nr: 3242-34.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Yolanda Dozolina Biscaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnny Biscaro Duarte, Claudinéia Silva do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 CERTIFICO, conforme artigo 1.221 da CNGC, PROCEDO a INTIMAÇÃO da 

parte AUTORA, por seu procurador, para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22129 Nr: 226-77.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Cândido, Silvia Regina Binotti Cândido, 

Olavo Demari Webber, Cleidi Kasburg da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli Administração e 

Participações Ltda, Anderson Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757, 

Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Quadros 

Domingos - OAB:45295/PR, Marlus Jorge Domingos - OAB:7756/PR

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de PROCESSO CIVIL, 

registrado sob nº 226-77.2014.811.0019, Código 22129.

D E S P A C H O

Inicialmente, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado à fl.294-v, da 

sentença de fls. 292/293, remetam-se os autos ao distribuidor para 

classificar o feito como cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), à luz do art. 523 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos, 05 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42211 Nr: 1392-08.2018.811.0019

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva Rocha, Jucelino 

Aparecido da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do autor, da r. decisão: Vistos, ... emende a 

inicial, sanando a irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no que dispõe o Código de 

Processo Civil, arts. 321, sob pena do indeferimento da petição inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21964 Nr: 101-12.2014.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Fumagalli Administração e Participações Ltda, 

José Carlos Cândido, Olavo Demari Webber, Silvia Regina Binotti Cândido, 

Cleidi Kasburg da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Cândido, Silvia Regina Binotti 

Cândido, Olavo Demari Webber, Cleidi Kasburg da Silva, Anderson 

Fumagalli Administração e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Quadros 

Domingos - OAB:45295/PR, Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT, Elcio Lima do Prado - OAB:4757, LAIS ALONSO 

GUIMARÃES - OAB:63674, Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT, Marlus Jorge Domingos - OAB:7756/PR, Sílvio Luiz 

de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Quadros 

Domingos - OAB:45295/PR, Elcio Lima do Prado - OAB:4757, Marlus 

Jorge Domingos - OAB:7756/PR, Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 .Sabe-se que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico 

que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes”, sendo que “a quantia recolhida em 

depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga 

de acordo com o art. 465, §4°, do CPC” – CPC, art. 95 e §2°.A propósito, “o 

juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários” – CPC, art. 465, 

§4°.Portanto, considerando a permissão legal do pagamento parcial dos 

honorários quando iniciados os trabalhos, DEFIRO o pedido formulado pelo 

perito devidamente nomeado nos autos, de modo que DETERMINO o 

levantamento de R$ 82.230,000 (oitenta e dois mil, duzentos e trinta reais), 

isto é 50% (cinquenta por cento) do valor total – R$ 164.460,000, 

observando os dados bancários indicados por ele.Proceda-se o Senhor 

Gestor Judiciário, aos procedimentos necessários para as 

vinculações/liberações dos valores depositados.DEFIRO, também, a 

dilação do prazo para a entrega do respectivo laudo - 60 (sessenta) dias, 

em face da complexidade do caso sob análise.No mais, INTIMEM-SE os 

requeridos para que providencie o pagamento do remanescente dos 

honorários periciais (fls. 2947/2948), uma vez que decorreu o prazo 

concedido da decisão exarada às fls. 2.948/2.948-v.Cientifiquem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto dos Gaúchos, 05 de 

julho de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8536 Nr: 691-33.2007.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Paula - 
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OAB:10.374-B/MT, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19727/O, Viviane Meira Ferreira Rodrigues - OAB:12.305-B, 

Walmir Antonio Pereira Machiaveli - OAB:4.284/MT, Willian Pereira 

Machiaveli - OAB:4617

 Processo n.º 691-33.2007.811.0019

 Código n.º 8536

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo 

MARCELO LUIZ ZANCANARO em face de MARIA ANGELICA ARAÚJO DE 

FIGUEIREDO, ambos já devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte executada que a exequente, em excesso de execução, 

pleiteia quantia superior à resultante do título, apresentando planilha no 

valor de R$ 162.215,08 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e quinze 

reais e oito centavos), enquanto que os cálculos do executado importam 

em R$ 79.882,83 (setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 

oitenta e três centavos), já incluídos os honorários de sucumbência.

Pugna pelo acolhimento do efeito suspensivo da presente impugnação, 

pelo reconhecendo o valor apontado pelo impugnante, a fim de corrigir o 

valor do crédito da presente execução, além de realização de audiência 

de conciliação.

Diante da juntada de bens como garantia, recebo a presente impugnação 

no efeito suspensivo.

Intime-se a parte Exequente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, inclusive se tem interesse na realização de audiência de 

conciliação.

Oficie-se ao CRI do imóvel dado em garantia para averbação da garantia 

prestada.

 Após, faça-me os autos conclusos.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 2224-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vítor Henrique Busaquera Macedo da Silva, 

representado por Katiane Apª Busaquera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca do mandado juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27172 Nr: 1296-95.2015.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 Diante da devolução da CP INTIMO o requerente na pessoa de seu 

advogado para apresentar suas alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13549 Nr: 29-93.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMRdSeorpSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo F. M. Esteves - 

OAB:

 Certifico que transcorreu o prazo do edital de citação, sem que o 

executado apresentasse manifestação. Assim, intimo o causídico, 

Leonardo F. M. Esteves, da nomeação como curador especial, conforme 

despacho de fls.96, para que apresente defesa no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42258 Nr: 1426-80.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ferronato Idiarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Aparecida Bilieri Pazio, Pedro Pazio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Augusto de Castro 

Claro Gomes - OAB:333668/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposto 

por Luiz Ferronato Idiarte, em face de Pedro Pazio e Alice Aparecida Bilieri 

Pazio, todos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

CITEM-SE os Requeridos para que integre a lide e conteste a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28366 Nr: 414-02.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Giasante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando que o reeducando foi colocado em liberdade na ação penal 

n. 827-78.2017.811.0019 (34257), INDEFIRO o pedido ministerial de 

suspensão do processo execucional.

No mais, a luz do que disciplina o art. 118, §2° da Lei 7.210/84 (Lei de 

Execuções Penais), DESIGNO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 

13/08/2018, às 18h10min.

Cientifiquem-se as partes.

Intime-se o reeducando.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42234 Nr: 1404-22.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Ramires do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico perito nomeado agendou para o dia 14/08/2018, às 

15:00 horas no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos, para realização 

da perícia no requerente, portanto INTIMO-O na pessa de seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42233 Nr: 1403-37.2018.811.0019
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico perito nomeado agendou para o dia 21/08/2018, às 

15:00 horas no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos, para realização 

da perícia no requerente, portanto INTIMO-O na pessa de seu advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21964 Nr: 101-12.2014.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Fumagalli Administração e Participações Ltda, 

José Carlos Cândido, Olavo Demari Webber, Silvia Regina Binotti Cândido, 

Cleidi Kasburg da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Cândido, Silvia Regina Binotti 

Cândido, Olavo Demari Webber, Cleidi Kasburg da Silva, Anderson 

Fumagalli Administração e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Quadros 

Domingos - OAB:45295/PR, Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT, Elcio Lima do Prado - OAB:4757, LAIS ALONSO 

GUIMARÃES - OAB:63674, Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT, Marlus Jorge Domingos - OAB:7756/PR, Sílvio Luiz 

de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Quadros 

Domingos - OAB:45295/PR, Elcio Lima do Prado - OAB:4757, Marlus 

Jorge Domingos - OAB:7756/PR, Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 INTIMO as partes que o Perito Judicial nomeado indicou o dia 24/07/2018, 

às 9:00 horas na Real Brasil Consultoria situada na Av. Historiador Rubens 

de Mendonça, 1856, Ed. Office Tower, Sala 1402/1403, Bosque da Saúde 

em Cuiabá para início dos trabalhos, onde o Perito esclarece que a data 

designada se destina exclusivamente ao ato normativo de instalação da 

perícia, não havendo necessidade de audiência formal tampouco a 

presença das partes no local e data designada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000090-24.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ZUFFO & FERRARI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE WINCK (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: PROCESSO: 1000090-24.2018.8.11.0019; ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.079,51; Partes do processo: PARTES AUTORA: 

AUTOR: ZUFFO & FERRARI LTDA - ME ; PARTE RÉ: RÉU: CIBELE WINCK 

FINALIDADE(S): EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para 

comparecer(em) à audiência de conciliação designada, para o dia 10 de 

agosto de 2018, às 14h.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-21.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS LINS DE CASTRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W V DOS SANTOS BARBOSA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação dia 20/08/2018, às 13h:00min 

(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-54.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DOBRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010033-54.2015.8.11.0017. REQUERENTE: MARIA CELIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO DOBRASIL S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

denota-se que em audiência de conciliação realizada na data de 13 de 

Novembro de 2017, as partes requereram suspensão do feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias para tentativa de negociação. Considerando-se que 

o prazo acima requerido a muito já se esgotou, intimem-se as partes para 

se manifestarem nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 29 de Junho de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-54.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DOBRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010033-54.2015.8.11.0017. REQUERENTE: MARIA CELIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO DOBRASIL S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

denota-se que em audiência de conciliação realizada na data de 13 de 

Novembro de 2017, as partes requereram suspensão do feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias para tentativa de negociação. Considerando-se que 

o prazo acima requerido a muito já se esgotou, intimem-se as partes para 

se manifestarem nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 29 de Junho de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDINOR LOURENCO DE MOURA (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DA SILVA OAB - TO0006835A (ADVOGADO)

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHIOGO FALCAO PEREIRA (REQUERIDO)

FABIO LUIS CECILIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 
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8010030-65.2016.8.11.0017. REQUERENTE: MARCELO DE OLIVEIRA 

CONDE, EDINOR LOURENCO DE MOURA REQUERIDO: FABIO LUIS CECILIO, 

DHIOGO FALCAO PEREIRA Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se 

que já houve a apresentação de contestação nos autos, porém, ao que 

tudo demonstra, ausente a peça de impugnação à contestação. Deste 

modo, certifique-se a Serventia quanto a eventual ausência de 

apresentação de impugnação a contestação pela parte autora, eis que a 

mesma deveria ser apresentada no prazo de cinco dias, contados da data 

da juntada da contestação, conforme determinado em audiência. Em tudo 

sendo cumprido, intime-se a parte autora para que requeira o que 

entender de direito, ante o lapso temporal verificado no trâmite do presente 

feito. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 28 de Junho de 2018. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDINOR LOURENCO DE MOURA (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DA SILVA OAB - TO0006835A (ADVOGADO)

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHIOGO FALCAO PEREIRA (REQUERIDO)

FABIO LUIS CECILIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010030-65.2016.8.11.0017. REQUERENTE: MARCELO DE OLIVEIRA 

CONDE, EDINOR LOURENCO DE MOURA REQUERIDO: FABIO LUIS CECILIO, 

DHIOGO FALCAO PEREIRA Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se 

que já houve a apresentação de contestação nos autos, porém, ao que 

tudo demonstra, ausente a peça de impugnação à contestação. Deste 

modo, certifique-se a Serventia quanto a eventual ausência de 

apresentação de impugnação a contestação pela parte autora, eis que a 

mesma deveria ser apresentada no prazo de cinco dias, contados da data 

da juntada da contestação, conforme determinado em audiência. Em tudo 

sendo cumprido, intime-se a parte autora para que requeira o que 

entender de direito, ante o lapso temporal verificado no trâmite do presente 

feito. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 28 de Junho de 2018. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-16.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DA CUNHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DA SILVA OAB - TO0006835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010085-16.2016.8.11.0017. REQUERENTE: WESLEY DA CUNHA ALVES 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc.. Nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. A ausência do 

promovente importa em contumácia e extinção do processo. Conforme 

certificado pela Nobre Conciliadora, em audiência de conciliação realizada 

na data de 13/11/2017, a parte promovente foi devidamente intimada por 

meio de seu procurador, conforme ato de intimação n. 745020, contudo, 

não justificou sua falta. Dispõe o artigo 485, inciso III, NCPC: “Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos 

e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.” E, por excesso de zelo, o artigo 2º da Lei 9.099/95 alerta e 

orienta pela utilização do critério da simplicidade e celeridade. Face o 

exposto, julgo EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Novo Código Processual Civil, bem como no 

artigo 51, inciso I e parágrafo 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Às providencias. São Félix do Araguaia/MT, 29 de Junho de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010078-34.2010.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVANO CORDEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDENILZA JOSE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010078-34.2010.8.11.0017; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MANOEL SILVANO CORDEIRO DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: RUDENILZA JOSE MELO Ante o enorme 

lapso temporal de paralisação que assola o presente feito e considerando 

que a tentativa de penhora on line restou infrutífera, intime-se a parte 

autora, para que no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, promova o seu 

regular andamento, requerendo o que de direito, sob pena de extinção por 

abandono. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 13 de 

Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-73.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIGAR MENDES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010131-73.2014.8.11.0017. REQUERENTE: JOSE EDIGAR MENDES 

FREITAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo a 

inicial eis que presente os requisitos. Considerando que a demanda foi 

ajuizada no ano de 2014 e somente recebeu despacho inicial no ano de 

2016, dando como "incompatível com as atividades correicionais", estando 

o feito paralisado desde então, postergo a análise do pleito inicial e 

determino a intimação do advogado do promovente, para que no prazo de 

cinco dias, manifeste-se no feito, requerendo o que de direito. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 28 de Maio de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-06.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000014-06.2018.8.11.0017. REQUERENTE: MARCELO GONCALVES RIOS 

REQUERIDO: SARAIVA E SICILIANO S/A Vistos. Ante a petição de ID nº 

13327880, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 5 (cinco) dias. 

Às providências, voltando-me oportunamente conclusos para sentença de 

extinção. Cumpra-se. São Félix do Araguaia/MT, 28 de Maio de 2018. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-33.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

URA URA KARAJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010015-33.2015.8.11.0017. Partes do processo: Parte Autora: 
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REQUERENTE: URA URA KARAJA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Decisão Visto e bem examinado. Em que pese a digna 

manifestação do advogado da parte promovente, ao compulsar 

atenciosamente os autos, denota-se que o presente pedido foi 

despachado em 22 de Outubro de 2015, determinando a intimação da 

parte autora para em cinco dias emendar o pedido inicial, juntando aos 

autos extrato bancário atualizado, considerando que em sede da exordial, 

juntou somente o comprovante de desconto da previdência social privada 

do mês de março de 2013 (ID nº 8389239- extrato bancário) e pleiteia todo 

o valor descontado indevidamente, de modo que a prova apresentada 

encontra-se insuficiente para se vislumbrar a viabilidade da concessão do 

pedido liminar. Não bastasse, tal determinação foi reiterada pelo segundo 

Magistrado em 11 de julho de 2016 (ID nº. 8389239), para que fosse 

atendida sob pena de extinção do feito. Vejo que a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, manteve-se inerte até o presente momento, sem 

juntar aos autos a documentação solicitada. Deste modo, intime-se 

novamente a parte autora, na pessoa de seu defensor, para que no prazo 

de cinco dias dê o devido impulsionamento ao feito, cumprindo as 

determinações judiciais anteriores, sob pena de extinção. Às 

providências, com urgência, ante a prioridade de tramitação atinente ao 

feito. São Félix do Araguaia/MT, 10 de Maio de 2018. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-45.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSORIO WASCONCELOS COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010010-45.2014.8.11.0017. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUIZ GONCALVES MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: 

ANTONIO OSORIO WASCONCELOS COSTA Vistos, etc. DEFIRO o pedido 

de suspensão do feito (ID nº. 13096554), ante a ocorrência do acordo 

realizado, até o dia 10 de Dezembro de 2019, ocasião em que vencerá a 

última parcela do acordo firmado. Ultrapassado o prazo, intime-se o 

Promovente para se manifestar e/ou requerer o que entender de direito, 

pelo prazo legal, sob pena deste juízo entender que houve a integral 

quitação da dívida. Recolha-se o mandado de penhora. Cumpra-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, 09 de Maio de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-69.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000025-69.2017.8.11.0017. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA GONCALVES CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA SENTENÇA Vistos. Dispensado o 

relatório na forma da lei. Preliminarmente, é de conhecimento que 

encontra-se em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual, 

passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 

485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – 

Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo a Requerente interesse 

no prosseguimento do feito, não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos em ID 

nº. 12941400. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Sem custas na forma da lei. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 09 de Maio de 2018. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-69.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000025-69.2017.8.11.0017. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA GONCALVES CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA SENTENÇA Vistos. Dispensado o 

relatório na forma da lei. Preliminarmente, é de conhecimento que 

encontra-se em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual, 

passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 

485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – 

Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo a Requerente interesse 

no prosseguimento do feito, não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos em ID 

nº. 12941400. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Sem custas na forma da lei. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 09 de Maio de 2018. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-30.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR CRISOSTOMO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010011-30.2014.8.11.0017. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUIZ GONCALVES MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: 

JOSIMAR CRISOSTOMO DE SOUZA SENTENÇA Vistos, etc. Verifica-se 

que ante a juntada de termo de audiência de id nº 12186309, no qual 

informava a ausência da parte promovente, o presente feito foi extinção 

por contumácia, frente a ausência do promovente em audiência. Porém, 

por equívoco de juntada de documentos por parte da Secretaria, juntou-se 

novo termo de audiência, no qual as partes transacionaram em audiência. 

Desta forma, por não haver prejuízo e considerando que se tratou apenas 

de juntada do termo correto de forma tardia, torno sem efeito a sentença 

de extinção proferida em id nº. 12674302, ao passo que HOMOLOGO por 

sentença o acordo firmado pelas partes, razão pela qual julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, 

"b" e 515, III do Código de Processo Civil. Sem custas na forma da lei. Às 

providências, arquivando-se os autos em momento oportuno. São Félix do 

Araguaia/MT, 09 de Maio de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-28.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:
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NOECY FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

KELLVIS MARANHAO ARAUJO OAB - MT24308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000019-28.2018.8.11.0017. REQUERENTE: NOECY FERNANDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS ETC, Trata-se de 

Ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido liminar 

c/c indenização por danos morais promovida por NOECY FERNANDES DE 

OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A. Alega a parte autora em 

sua inicial que solicitou junto a instituição bancária requerida um 

empréstimo consignado, com previsão inicial para quitação em março do 

corrente ano, realizando uma renovação em 2016. Todavia, pelo fato de 

ter atrasado duas parcelas correspondentes aos meses de janeiro e 

fevereiro de 2018, a instituição requerida realizou descontos diretamente 

na conta salário da autora sem prévia comunicação, de modo que tais 

descontos se deram de forma integral em sua conta salário no mês de 

março/2018 e parcial no mês de abril/2018, ou seja, no primeiro mês teve a 

integralidade de seus proventos retidos pela requerida, e no segundo mês, 

a metade de seus proventos também retidos. Juntou aos autos o contrato 

de adesão firmado com a parte requerida, bem como o extrato de sua 

conta salário dos meses correspondentes em que teve seus proventos 

retirados. Deste modo, pugna a parte autora que seja reconhecida e 

declarada a ilegalidade da retenção salarial da autora por parte da 

instituição bancária requerida, concedendo a antecipação de tutela no 

sentido de restituir imediatamente os valores debitados indevidamente 

entre os meses de março e abril. É o necessário. Decido. Da tutela de 

urgência. A tutela de urgência merece acolhida. Acerca do tema o art. 

300, do CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A primeira 

condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do 

direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações 

e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a 

hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de 

refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários 

ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie 

Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras 

palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente 

existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular 

a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 

José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472). No caso em exame, concluo 

pela presença do referido pressuposto, considerando as alegações e 

documentos trazidos pela autora na inicial aliado ao fato fundamento que 

tais retenções se mostram totalmente descabidas, face a impossibilidade 

de retenção dos proventos de natureza puramente salarial, de maneira 

que presente o elemento de evidência da probabilidade do direito, bem 

como, do perigo de dano, pois, via de regra, as cobranças feitas pela 

parte requerida causam evidente desiquilíbrio em sua vida econômica, ante 

o caráter alimentar dos mesmos. Neste sentido, restou comprovado que o 

valor retido tem natureza salarial, portanto impenhorável, nos termos do 

artigo 833, IV, do CPC. Veja-se que a conduta da parte requerida 

mostra-se como ilegal, pois não podem os estabelecimentos bancários 

lançarem mão de vencimentos ou proventos, obrigatoriamente depositados 

em sua agências para pagar-se, eis que esses valores, em princípio, são 

impenhoráveis. Consequentemente, se não podem sofrer constrição 

judicial, muito menos o banco credor tem direito à retenção, visto que 

possuem natureza alimentar. Sabe-se que a “conta-salário” é um tipo 

especial de conta destinada a receber salários, proventos, soldos, 

vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, e é defeso ao banco 

reter integralmente o salário do correntista. Mesmo com o contrato de 

adesão firmado entre as partes, a retenção integral e parcial, na esfera de 

50 % (cinquenta por cento) efetivados nos proventos da autora, 

mostra-se incoerentes e descabidos. Quanto à ordem específica liminar da 

obrigação de fazer almejada pelo requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c 

art. 537, caput e § 1º, do CPC, assim dispõem: “Art. 536. No cumprimento 

de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de 

não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. · 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, EM TUTELA PROVISÓRIA ou na 

sentença (...) · 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, MODIFICAR 

O VALOR ou a periodicidade da multa (...)”. Com efeito, em observância ao 

princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no 

art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio 

coercitivo adequado e suficiente para garantir o cumprimento do 

provimento jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista 

qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei 

processual – princípio da tipicidade formal das medidas executivas – mas 

obedecem ao princípio da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata 

de execução fundada obrigação específica, de fazer, não fazer ou 

entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios 

executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar 

a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses como o presente caso pode o 

juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da tutela 

ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o mecanismo que 

entender apto e suficiente para a situação concreta. Referido princípio tem 

origem na forte tendência de se municiar o juiz de amplos poderes na 

condução do processo, assumindo posição participativa e comprometida 

com a prestação da tutela jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e 

a complexidade das situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. 

Portanto, ante o risco de se excluir direitos merecedores da tutela 

adequada, impõe-se a gradual observância do princípio da atipicidade, 

pois, um sistema que adota com exclusividade o princípio da atipicidade 

das medidas executivas, prevendo medidas executivas específicas 

apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de tutela diversos direitos 

que não tenham sido lembrados pelo legislador (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 

298). Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente 

para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em 

multa diária por descumprimento da ordem judicial, no valor diário de R$ 

500,00(quinhentos reais). Pelo exposto, DEFIRO a liminar almejada pela 

autora para DETERMINAR que a parte requerida proceda a restituição 

imediata dos valores debitados indevidamente entre os meses de março e 

abril, no importe de R$ 6.403,94 (seis mil, quatrocentos e três reais e 

noventa e quatro centavos) na conta corrente nº. 12.853-8, Agência 

1135-5 no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Defiro 

o pedido de inversão do ônus da prova. DEFIRO a justiça gratuita neste 

momento, de acordo com a legislação vigente. Remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pela Gestora 

do Centro, para oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o necessário 

para a realização da Sessão de Mediação. Restando infrutífera a tentativa 

de conciliação, tornem-me os autos conclusos para prosseguimento do 

feito. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 10 de Maio de 2018. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-62.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO ANTONIO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010080-62.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 11.592,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ATOS PROCESSUAIS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOURENCO ANTONIO MORAIS 
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Parte Ré: REQUERIDO: MOTOGARCAS LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, denota-se que o presente feito encontra-se paralisado a mais de 

três anos, sem efetiva movimentação. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, justificando-as; ou se são 

pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 17 

de Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-62.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO ANTONIO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010080-62.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 11.592,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ATOS PROCESSUAIS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOURENCO ANTONIO MORAIS 

Parte Ré: REQUERIDO: MOTOGARCAS LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, denota-se que o presente feito encontra-se paralisado a mais de 

três anos, sem efetiva movimentação. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, justificando-as; ou se são 

pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 17 

de Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-64.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARIA CALISTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010054-64.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NAIR MARIA CALISTO - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que o presente feito 

encontra-se paralisado a mais de um ano, sem efetiva movimentação. 

Deste modo, ante a presença de juntada de contestação, intime-se a parte 

autora para que apresente impugnação à contestação no prazo legal, ou 

que promova o andamento do feito, requerendo o que de direito. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 17 de Abril de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-49.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

STYLUS MOVEIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMALTEC S/A (REQUERIDO)

MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CANDIDO DA SILVA OAB - MG0146365A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010055-49.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: STYLUS MOVEIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA 

- ME Parte Ré: REQUERIDO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE 

DISTRIBUICAO S/A, ESMALTEC S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

denota-se que o presente feito encontra-se paralisado a mais de um ano 

sem efetiva movimentação. Assim, considerando que há juntada de 

contestação por parte do requerido, intime-se a parte autora para que 

apresente impugnação à contestação, caso queira, ou manifeste-se 

requerendo o que entender de direito. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 17 de Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-72.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAILZA TAVEIRA LEITE OAB - MT0017577S-O (ADVOGADO)

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010047-72.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 14.100,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DINALVA RIBEIRO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: RIO VERDE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA Vistos, 

etc. Compulsando os autos, denota-se que a última movimentação 

processual se deu em outubro de 2014. Assim sendo, intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu defensor, para que promova o regular 

andamento do feito, requerendo o que de direito. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 16 de Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21206 Nr: 2110-89.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Valdemir Antônio da Silva, Joredes 

Felizardo da Silva, João Paulo Felizardo da Silva, Jideão Antônio Noleto 

Souza Silva, Milena Letícia Noleto Silva, Anne Caroline Noleto da Silva, Jô 

Felizardo da Silva, Raimunda dos Anjos Noleto Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues 

Fonseca Filho - OAB:5751, Romes da Mota Soares - OAB:4781-A

 Dessa forma, desentranhe-se a peça contestativa de fls. 428/433 do 

presente feito.Não havendo questões preliminares ou prejudiciais do 

mérito a serem resolvidas, REPUTO SANEADO O FEITO, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil.Como ponto controvertido, fixo a 

ocorrência de atos de improbidade administrativa, praticados pelo 

requerido no ano de 2009, por ter, em tese, realizado empenhos 

fraudulentos em nome de terceiros.Considerando que o autor pugnou pela 

colheita de prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 13h00min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo as partes e testemunhas 

devidamente arroladas serem intimadas para comparecimento ao 
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ato.Intime-se a parte requerida para especificar, no prazo de 10 (dez) 

dias, as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144378 Nr: 1586-14.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Kanaxuê -S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sem maiores delongas, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR como 

formulado. Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação 

a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar lhes a 

conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite 

das partes, se necessário. Cite-se e intimem-se, devendo as partes 

requeridas esclarecerem, no prazo de 10 dias, sobre eventual 

desinteresse na tentativa de conciliação. Restando infrutífera a tentativa 

de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a 

parte requerida apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da 

realização da audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser 

considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Após, intime-se a parte autora para que no prazo 

de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: a) 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; b) havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, no prazo de 15 dias, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c) 

em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14352 Nr: 1188-53.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT, Espólio 

de João Abreu Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Vistos.

Certifique a Secretaria quanto ao cumprimento da decisão de fls. 1.131, 

adotando as providências a seu cargo.

Após, tornem-me os autos conclusos para maiores deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144953 Nr: 1854-68.2018.811.0017

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Justino da Silva, Ernandes Rosa 

França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Vistos.Trata-se de auto de comunicação de prisão em flagrante dos 

indiciados SEVERINO JUSTINO DA SILVA e ERNANDES ROSA FRANÇA, já 

qualificados nos autos, efetuadas no dia 04 de julho de 2018. Segundo a 

autoridade policial, os indiciados teriam praticado o delito descrito no artigo 

17 da Lei nº. 10.826/2003.Consta dos autos, em síntese e em tese, que em 

cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, a equipe policial 

se deslocou até a Fazenda Três Poderes, onde na seda da Fazenda 

encontrava-se a esposa do flagrado Ernandes Rosa França, sendo 

apresentado o mandado e autorizada a entrada para busca. Que foi 

questionado a senhora sobre a posse de armas naquela propriedade, o 

que de imediato foi negado por ela. A defesa interpôs pedido de 

relaxamento de prisão em flagrante c/c liberdade provisória.CONCEDO A 

LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA COM FIANÇA no valor de um salário 

mínimo, que perfaz a quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais) aos flagrados, SEVERINO JUSTINO DA SILVA e ERNANDES 

ROSA FRANÇA, qualificados nos autos, com fulcro no artigo 350 e no 

artigo 310, ambos do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos 

prova suficiente de que os mesmos não possuem condições financeiras 

para tanto.Após o recolhimento da fiança, expeça-se o Alvará de Soltura, 

para colocar os autuados em liberdade, salvo se por outro motivo não 

devam permanecer presos, consignando as obrigações legais previstas 

nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal:a) DEVERÃO 

INFORMAR/COMPROVAR SUAS OCUPAÇÕES LÍCITAS E ENDEREÇOS 

RESIDENCIAIS ATUALIZADOS AO JUÍZO e qualquer mudança no curso do 

processo; b) ficarão obrigados a comparecer perante a autoridade todas 

as vezes que forem intimados para os atos processuais; c) Proibição de 

se ausentarem da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem expressa 

autorização deste Juízo, Com o traslado do necessário aos autos de IP, 

arquive-se o presente, com as baixas necessárias.Ciência ao MPE. Às 

providências, expedindo-se o necessário.São Félix do Araguaia – MT, 05 

de Julho de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9594 Nr: 488-48.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPLA, SPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a autora mudou de 

endereço sem comunicar a este Juízo, conforme certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 259, bem como os autos estão há mais de trinta dias sem 

qualquer manifestação da parte interessada, verifica-se então que houve 

falta de interesse processual.

Pois bem, conforme inteligência do art. 106, II, do CPC, caberia ao 

requerente informar o novo endereço nos autos, de modo a garantir a 

defesa de seus direitos em juízo, reputando-se válida a intimação feita no 

local antes noticiado.

Como se vê, a requerente mostra falta de interesse pelo prosseguimento 

do feito, não informando seu atual endereço nos autos, deixando de 

promover os atos necessários ao seu prosseguimento.

Portanto, em conformidade com a legislação vigente, torna-se 

determinante a extinção do processo, pela desídia, conforme inteligência 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III – por não promover os autos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Assim sendo, verifica que a extinção do feito sem resolução de mérito é 

de rigor.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com supedâneo no art. 485, III c/c § 1°, e VI do Código de Processo 

Civil, tendo em vista a inércia da parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43756 Nr: 717-56.2015.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a autora mudou de 

endereço sem comunicar a este Juízo, conforme certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 33, bem como os autos estão há mais de trinta dias sem 

qualquer manifestação da parte interessada, verifica-se então que houve 

falta de interesse processual.

Pois bem, conforme inteligência do art. 106, II, do CPC, caberia ao 

requerente informar o novo endereço nos autos, de modo a garantir a 

defesa de seus direitos em juízo, reputando-se válida a intimação feita no 

local antes noticiado.

Como se vê, a requerente mostra falta de interesse pelo prosseguimento 

do feito, não informando seu atual endereço nos autos, deixando de 

promover os atos necessários ao seu prosseguimento.

Portanto, em conformidade com a legislação vigente, torna-se 

determinante a extinção do processo, pela desídia, conforme inteligência 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III – por não promover os autos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Assim sendo, verifica que a extinção do feito sem resolução de mérito é 

de rigor.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com supedâneo no art. 485, III c/c § 1°, e VI do Código de Processo 

Civil, tendo em vista a inércia da parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31834 Nr: 436-42.2011.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arquias Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 84/86.

O presente feito encontra-se na fase de “Cumprimento de Sentença”, 

razão pela qual deve ser convertida a espécie procedimental junto ao 

Distribuidor, constando como parte Exequente – Arquias Ferreira dos 

Santos e como parte executada – Município de São Félix do Araguaia, 

alterando-se a cada dos autos e demais cadastros necessários junto ao 

sistema Apollo.

Após, na forma do artigo 523, do CPC, intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos termos 

do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

 Fica a parte Executada advertida que, não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo estipula, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17237 Nr: 120-97.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Spanhol & Negrão LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do Fórum, lugar 

público de costume.

São Félix do Araguaia - MT, 5 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 17237 Nr: 120-97.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Spanhol & Negrão LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SPANHOL & NEGRÃO LTDA ME, CNPJ: 

00901787000162. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/02/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SPANHOL & NEGRÃO LTDA 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Processo 

Administrativo tributário, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3550/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/10/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 131.121,20

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135018 Nr: 1492-37.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio dos Santos, Lindalva Maria de Abreu 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frezarim e Frezarim Ltda e Outros, DI Jacinto e 

Cia Ltda, Gerson Rodriguesda Silva, Bruno Domingos Dinardi, Dina Paduan 

Dinardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Freitas e Silva - 

OAB:39255/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes autoras através do advogado Dr. Gustavo Freitas e 

Silva para, nos termos da certidão a seguir, comparecer acompanhado 

das partes interessadas, perante este Juízo a fim de participarem da 

audiência de Conciliação no dia 15/10/2018, às 15h00(MT). Certifico e dou 

fé que em razão da Portaria nº 856/2018-PRES, alterando o horário do 

expediente forense nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, 

redesigno a oralidade anteriormente agendada para o dia 15 de outubro de 

2018, às 15h (MT). Que sejam as partes e seus respectivos advogados 

intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144152 Nr: 1421-64.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Pereira da Silva e Silva, Espólio de Bomfim 

Vieira da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 13 de setembro de 2018, às 15:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144317 Nr: 1547-17.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valceli Verginia Ferreira, Tonyportt Ferreira de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 16 de outubro de 2018, às 15:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144321 Nr: 1550-69.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Guimarães Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Alves Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 16 de outubro de 2018, às 14:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45234 Nr: 3010-33.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenir Cirqueira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doracy Guimarães Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Maranhão - 

OAB:19871/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 12 de setembro de 2018, às 15:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135035 Nr: 1503-66.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPR, DGPdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cesar do Nascimento - 

OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. 15/16, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 12 de setembro de 2018, às 17:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44447 Nr: 1125-47.2015.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS, GdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JkdLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Fagundes Rodrigues 

- OAB:35.721, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Lais Batista 

Martignago - OAB:35.721

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 11 de setembro de 2018, às 15:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144803 Nr: 1800-05.2018.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lizzia Kelly Ferraro Noya, Secretaria de Estado 

de Segurança Púbica de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Após, notifique-se a 

autoridade coatora, a Delegada de Polícia Judiciária Civil de São Félix do 

Araguaia, Sra. Lízzia Kelly Ferraro Noya, para que, no prazo legal, em 

desejando, oferte as informações que entender necessária.Transcorrido o 

prazo legal, com ou sem as informações da autoridade coatora, 

certifique-se e baixem os autos ao ilustre membro do “Parquet”, para fins 

de manifestação, caso entenda necessária, também pelo prazo 

legal.Após, tornem os autos conclusos.Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 06 

de julho de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56752 Nr: 1099-97.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson dos Reis de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação do 

réu para apresentar, no prazo legal, as razões do recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação 

dos réus para manifestar, no prazo legal, acerca do laudo pericial de 

fls.376/382.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50905 Nr: 414-95.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josinei da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 50905

Vistos, etc.

Tendo em vista a nomeação de fl. 36, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. Anderson Rogério Grahl OAB/MT nº 10565, arbitro-lhe 

honorários no importe de 02 (duas) URH’s.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 167/168.

De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.

Porto Esperidião/MT, 13 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57039 Nr: 1271-39.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Gonçalves da Silva, RODRIGO RAMOS 

DA SILVA, Ronaldo Mariano Ringo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:14399/MT

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º do 

artigo 403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-63.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Diante do teor da petição juntada no id de nº 9311031, HOMOLOGO a 

desistência pleiteada e, por consectário, JULGO EXTINTO o presente sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do CPC. Sem custas. 

P. R. I. Cumpra-se. Porto Esperidião - MT, 15 de dezembro de 2017. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30947 Nr: 1015-92.2011.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Aires Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953, Aridaque Luis Neto - OAB:3252/MT, Fabíola Collachiti 

Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B, HÉRICA CHRISTINA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13327-MT

 (...)Por conseguinte, e em estrita observância ao princípio da 

especialidade, existindo rito próprio para a apuração do delito atribuído ao 

denunciado, afastam-se as regras do procedimento comum ordinário 

previstas no Código de Processo Penal, cuja aplicação pressupõe, por 

certo, a ausência de regramento específico para a hipótese. Na espécie, 

analisando a defesa apresenta pelo denunciado Romildo, observo que ela 

não é suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que 

emergem dos autos em epígrafe. Sendo assim, considerando que a peça 

inicial preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e 

se encontram presentes as condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA 

ofertada na forma em que foi posta em Juízo, dando ao acusado Romildo 

Aires Ramos, já qualificado nos autos, como incurso na prática dos crimes 

tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Na forma do artigo 56 

da lei de regência, designo o dia 29 de agosto de 2018, às 15h (horário 

oficial do estado de Mato Grosso) para realização da audiência de 

instrução e julgamento. Defiro o pedido ministerial constante à fl. 619. 

Expeçam-se as cartas precatórias às Comarcas de Cuiabá/MT e 

Aragarças/GO a fim de inquirir as testemunhas PM Anderson e Maria 

Geandra, respectivamente. Fixo o prazo de 40 (quarenta) dias para 

cumprimento das cartas precatórias. Abra-se nova vista ao Ministério 

Público para atualização de endereço das testemunhas faltantes. Cite-se o 

réu, constando as advertências legais. Notifique-se o Ministério Público. 

SECRETARIA: cumpra-se, expedindo-se o necessário COM URGÊNCIA, 

pois o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e requer providência 

imediata. Observar o cadastro dos advogados do acusado juntoao 

sistema APOLO. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58659 Nr: 2098-02.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA MARANHAO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57785 Nr: 1620-91.2018.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelmo Roque Schwertz, ELAIDE SCHWERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, PEDRO BUGORNI, Henrique Ebelling, 

Eloi Acildo Nienow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

publicação de expediente, para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

Advogado, via DJE, para que junte aos autos o comprovante de 

pagamento das custas judiciárias, vez que não consta na petição inicial o 
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pedido de Assistência Judiciária e tampouco as Guias de distribuição 

pagas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-43.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ILKIU DECIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte promovente em razão de 

alegada OMISSÃO na sentença proferida por este juízo, alegando, em 

síntese, que estava em viagem profissional e não conseguiu chegar no 

tempo previsto para a audiência, conforme petição de ID 8741574. Vieram 

conclusos os autos. É o relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de 

Declaração visam (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades 

ou contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) 

corrigir erros materiais contidos na decisão. O artigo 51 da Lei 9.099/95 

enuncia que quando o autor deixa de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, torna-se de rigor a extinção do feito, senão 

vejamos: "Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo;" Sendo assim, razão não assiste ao embargante. Ante o 

exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-82.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE ASSIS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010068-82.2016.8.11.0080; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JUCILENE DE ASSIS CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

RELATÓRIO Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Concluída a fase postulatória, verifico que constam 

dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, 

restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, 

do NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de 

direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a 

comprovação das teses apresentadas pelas partes e formação do 

convencimento do julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o 

destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a direção do 

processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de 

outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a 

necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- 

SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, 

conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, o juiz não está 

adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, 

devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico 

adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” 

(REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta causa 

estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento 

antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado ainda no 

princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Por se tratar de relação 

consumerista, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prescindindo da 

demonstração de culpa para reparação do dano, conforme a teoria do 

risco-proveito. Considerando que o consumidor tem direito à facilitação de 

sua defesa, cabe à prestadora dos serviços a prova de que os serviços 

foram prestados de forma adequada e em observância as regras 

contratuais (art. 6º, inciso VIII, CDC). Ainda que se trate de relação de 

consumo, o que possibilita a inversão do ônus da prova, a parte ré se 

desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, CPC. Com 

efeito, a parte autora afirma que realizou uma compra na empresa 

Requerida "GAZIN" em 10 parcelas no valor de aproximadamente R$ 

87,00. Ocorre que, conforme contrato de compra e venda de bens móveis 

juntado pela empresa ré e assinado pela autora, é possível verificar que 

foi entabulado o contrato mediante 15 prestações, sendo que o valor da 

compra é de R$ 1.273,50, sendo óbvio que 10 parcelas de R$ 87,00 não 

resultaria no valor do produto. Desta feita, estando comprovada a origem 

do débito e a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o 

não pagamento da dívida, havendo débito pendente, regular foi a inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo de rigor o não 

acolhimento do pleito indenizatório. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há 

custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95). P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-06.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000036-06.2017.8.11.0080; Valor causa: R$ 6.061,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ CARVALHO DO 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos. 

Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 
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aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. A parte 

requerente alega ter efetuado o pagamento de uma passagem no valor de 

R$ 19,00 (dezenove reais), tendo como destino o distrito de Cachoeira, 

entretanto, enfatizou que passou do destino desejado por falta de 

comunicação dos funcionários da requerida. Com isso, em razão do 

imbróglio gerado pugnou pela condenação da requerida em danos 

materiais e morais. A empresa requerida apresentou contestação 

alegando que: 1) no distrito de Cachoeira/MT não há parada obrigatória de 

ônibus pela requerida, devendo, assim, o motorista ser informado do 

desembarque; 2) que além disso, na cidade de Nova Xavantina/MT é feita 

a conferência de passageiros e seus respectivos destinos, justamente 

para evitar tais situações, o que se conclui pela desatenção do 

requerente; 3) que ao adentrar no ônibus para seguir viagem, o 

requerente se encontrava visivelmente embriagado, conforme relatado 

pelo motorista Rones Pereira da Silva, o que justifica a sua desatenção 

quanto à passagem por Cachoeira/MT, assim como pela conferência de 

passageiros no município de Nova Xavantina/MT, vindo a desembarcar 

somente no município de Barra do Garças/MT, configurando, logo, sua 

culpa exclusiva, pois prejudicou a correta prestação dos serviços da 

requerida; e 4) atente-se para o fato de haver outros municípios nos 

quais, depois de Nova Xavantina/MT, percebendo a demora da viagem, o 

requerente poderia ter desembarcado antes de chegar a Barra do 

Garças/MT, o que nem isso foi feito, já que sua percepção se encontrava 

alterada. Pois bem. Analisando detidamente os autos e os relatos da 

empresa ré, concluo que bem provavelmente o imbróglio foi gerado por 

falta de atenção da parte autora, não merecendo responsabilização a 

requerida por este fato. De toda sorte, o ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com 

fundamento no art. 373 do CPC. E o demandante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia. Não há prova nos autos do alegado pela 

parte autora. Desta forma, não há nos autos elementos mínimos e 

elementares para se aferir o que foi postulado. Não há substrato 

fático-probatório contido nos autos para analisar o pedido autoral. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

ex vi art. 54, da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-95.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON RODRIGO LIMA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT0013639S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000043-95.2017.8.11.0080; Valor causa: R$ 500,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TRANSPORTE 

TERRESTRE]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HELINTON 

RODRIGO LIMA JARDIM Parte Ré: REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA 

Vistos. Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamentação Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos 

autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 

requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se 

de reclamação em que o autor alega que contratou o serviço de transporte 

de mercadorias pela Viação Xavante pelo valor de R$ 285,00 (duzentos e 

oitenta e cinco reais), alegando que no transporte, a televisão acabou 
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trincando a tela. Entretanto, em sede de contestação, a requerida trouxe 

aos autos declaração de inspeção de entrega do objeto (fl. 48) que foi 

entregue ao requerente, tendo este assinado a declaração, concordando 

que a televisão, ora objeto da lide, foi devidamente entregue sem avarias. 

De toda sorte, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, com fundamento no art. 373 do 

CPC. E o demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia. Não há prova nos autos do alegado pela parte autora. Portanto, 

não há comprovação de que o objeto foi realmente avariado durante o 

transporte da carga, não merecendo a empresa requerida ser 

responsabilizada, pois ao meu ver cabia ao consumidor inspecionar o 

objeto transportado, a fim de verificar possíveis avarias ocasionadas pelo 

transporte. Desta forma, não havendo comprovação de que a avaria 

ocorreu durante o transporte do objeto, de rigor a improcedência do 

pedido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 

da lei 9.099/95). P.R.I

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16854 Nr: 1551-14.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRIVAN LACERDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por se tratar, todavia, 

de parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a execução 

destes valores, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31411 Nr: 1536-06.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA CARDOSO SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em custas e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e parágrafo único, 

da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30435 Nr: 339-16.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANE PEREIRA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por se tratar, todavia, 

de parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a execução 

destes valores, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35606 Nr: 2246-55.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaurizete Abreu Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em custas e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e parágrafo único, 

da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34720 Nr: 1460-11.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciel Firmino Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em custas e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e parágrafo único, 

da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19368 Nr: 693-12.2010.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCIMAR ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por se tratar, todavia, 

de parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a execução 

destes valores, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos.P.R.I.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57996 Nr: 1487-20.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Scarpelini Kaminski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Roberto Massei - 

OAB:PR 10.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31097 Nr: 1155-95.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSE BENTO DE RESENDE - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em 

custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30866 Nr: 813-84.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em 

custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16541 Nr: 1238-53.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EULZIMAR PEREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em 

custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16521 Nr: 1219-47.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Miranda Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em 

custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35666 Nr: 2300-21.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Veríssimo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em 

custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14343 Nr: 678-48.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terraplanagem GB Ltda, Gilmar Antonio Girardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCR - Comércio, Construção e 

Representações Ltda, Agromon s/a Agricultura e Pecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Pianovski - 

OAB:29926/PR, Luiz Edson Fachin - OAB:9271/PR, Marcos Alberto 

Rocha Gonçalves - OAB:OAB/PR 42.330, Melina Girardi Fachin - 

OAB:OAB/PR 40.856, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA HELENA SANTOS 

CORREA - OAB:125.819 OAB/RJ

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Terraplanagem GB LTDA, em 

desfavor de CCR – Comércio , Construção e Representações Ltda.

Tendo em vista a ausência de contestação, o feito fora convertido em 

execução, nos termos do CPC.

Através da petição de fls.250/251, a exequente pugna pelo 

reconhecimento de fraude à execução, tendo em vista que a executada 

teria alienado todos os bens imóveis em seu nome.

Juntou documentos (fls.250/251).

Este juízo não acolheu o pedido (fl.329).

Através da petição de fls.330/331, a credora requer a expedição de 

ofícios a diversos órgãos, para a procura de bens penhoráveis.

Além disso, requer a expedição do competente alvará para o levantamento 

do valor bloqueado via Bacenjud, bem como, requer a transferência 

imediata da titularidade dos veículos de propriedade da executada, já sob 

restrição judicial.

De pronto, indefiro os pedidos de expedições de ofícios à órgãos públicos 

ou privados, para a busca de bens penhoráveis, tendo em vista que não é 

ônus do Poder Judiciário indicar bens passíveis de penhora , sendo certo 

que tais medidas devem ser adotadas somente quando a parte demonstrar 
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que esgotou todos os meios de busca, o que não é o caso.

Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos após o período de correição, 

para a análise do pedido de liberação de alvarás dos veículos sob 

restrição judicial e demais questões pendentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12030 Nr: 142-71.2006.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de Magalhães, Izadora Lopes 

Nogueira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA, 

ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES, TIAGO BRAGA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - 

OAB:8988/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - 

OAB:8988/O, RODRIGO TAUIL ADOLFO - OAB:8208/MT

 Processo nº 142-71.2006.811.0079 Cód. 12030

Execução Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos em correição.

INTIME-SE o requerido na pessoa de seu advogado, para pagar a dívida no 

valor contido na petição retro, no prazo de 15 (quinze) dias, ou querendo, 

opor impugnação aos cálculos aos cálculos apresentados ao cumprimento 

da sentença, no mesmo prazo.

Em caso de espontânea satisfação do crédito, que seja o valor depositado 

na conta corrente nº 30.640-7, agência 0661, do BANCO ITAÚ (nº341)m 

de titularidade do Dr. Paulo Emílio Monteiro de Magalhães (CPF. 

617.247.261-53).

Faça constar que em caso de não pagamento da dívida no prazo de 15 

(quinze) dias, será acrescido ao valor da condenação multa de 10%, nos 

moldes do art. 475- J do CPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 01/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38261 Nr: 1254-44.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar de Oliveira Rodrigues, Gilcimar de 

Oliveira Rodrigues - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar acerca da 

certidão de referência 41, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46890 Nr: 2369-32.2017.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estelina Francisca Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial (referência 85), no prazo legal.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82827 Nr: 2265-66.2018.811.0032

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ROSENO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL ANTÔNIO CORTE, ERIKA DE LIMA 

CORTE, ARY LINDEMANN JUNIOR, RONALDO GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007- CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora da decisão proferida 

nos autos e resumidamente transcrita:... Por oportuno, PROMOVO de 

ofício a readequação do valor da causa ao importe de R$ 4.858.585,85 

(quatro milhões oitocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e 

cinco reais e oitenta cinco centavos), tempo em que DETERMINO a parte 

autora que promova a emenda a petição inicial a fim de recolher as 

respectivas custas e taxas judiciais equivalente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revogação da liminar e cancelamento da distribuição. 

Autorizo, desde logo, caso seja necessário, força policial para o 

cumprimento do mandado. Citem-se as partes requeridas para que 

apresentem contestação no prazo da lei. Intime-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 05 de julho de 2018. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82827 Nr: 2265-66.2018.811.0032

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ROSENO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL ANTÔNIO CORTE, ERIKA DE LIMA 

CORTE, ARY LINDEMANN JUNIOR, RONALDO GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

1.300,00(hum mil e tresentos reais), referente ao cumprimento do 

mandado na Zona Rural Distrito de Marzagão Fazenda Olho D"Agua 

próximo Fazenda São José região da Água Fina, a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT.,a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19745 Nr: 628-66.2007.811.0032

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S.C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilio Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar o patrono da parte autora a 

manifestar-se acerca do resultado da pesquisa realizada através do 

BACENJUD fls 204 e 204/versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76289 Nr: 3130-26.2017.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Mercedes do Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar o patrono da parte autora da sentença 

proferida nos autos, resumidamente transcrita: Inicialmente, convém 

registrar que o pedido de desistência tem lugar até a prolação de 

sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de Processo Civil. 

Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da existência de 

expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não resolverá o 

mérito quando homologar a desistência. Neste passo, verifica-se que 

desistência é faculdade da parte autora, que encontra obstáculo apenas 

em norma de ordem pública, quando houver indícios de que a parte 

utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando já contestada à ação, a parte 

requerida se opor ao arquivamento do processo (art. 485, § 4º, CPC). 

Contudo, no caso dos autos, não havendo notícias acerca de infringência 

a norma de ordem pública e estando as partes de comum acordo quanto 

ao término do processo, é de se impor a extinção do processo. Ante o 

exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, HOMOLOGO 

a desistência do processo e, por consectário, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem resolução do mérito, tudo com fundamento no art. 485, VIII, 

do Novo CPC. Sem custas.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82733 Nr: 2209-33.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR DE FUGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária, pleiteando a concessão do benefício de 

pensão por morte, ajuizada por LENIR DE FIGUEIREDO em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

À primeira vista, no que tange à tutela antecipada ora pleiteada, 

necessário se faz considerar que a sua concessão em caráter 

antecipado precisa estar lastreada em robusto conjunto probatório, sob 

pena de acarretar indevido desequilíbrio econômico no sistema securitário.

In casu, ao menos no presente momento, não restou demonstrado de 

maneira robusta os requisitos supracitados, posto que a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise do direito ora pleiteado.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus.

CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, 

para querendo contestar a presente demanda no prazo legal.

 Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82734 Nr: 2210-18.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Souto e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

ALBERTO SOUTO E SILVA, ingressou com AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE, na condição de trabalhador rural, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, já devidamente qualificado nos 

autos.

 Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial 

deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Compulsando os presentes autos, verifico que a parte autora não 

colacionou decisão administrativa da autarquia previdenciária que 

indeferiu o pedido do benefício ora reclamado.

Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emende a peça inaugural, trazendo à colação cópia da referida decisão 

administrativa, nos termos do art. 321, do CPC.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 05 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82796 Nr: 2247-45.2018.811.0032

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação Ordinária para fins de Curatela proposta por 

ALESSANDRA VIRGINIA DE PAULA, em face de sua genitora, MARIA DE 

LOURDES DE ARAÚJO, já devidamente qualificada nos autos.

 Em síntese, aduz que Maria de Lourdes já esteve interditada em outra 

ocasião por ser portadora de distúrbios psicopáticos, contudo a referida 

interdição restou levantada em virtude da melhora da saúde psíquica e 

pelo fato de ter sido aprovada em concurso público. Relata que a 

interditanda permanece em tratamento psiquiátrico, uma vez que foi 

diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, sendo portadora do CID 10 F 

31.5, conforme laudo médico anexo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 563 de 585



Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/35.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Verifico, ainda, que o pleito obedece ao disposto no art.747 do Código de 

Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Defiro o pleito de gratuidade de justiça, nos moldes do art.98 e seguintes 

do CPC.

Antes da análise da tutela ora pleiteadao, promovo a remessa imediata dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61141 Nr: 1054-97.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda dos Santos Pombo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte autora (fls.24/25), para que surta seus efeitos jurídicos e legais, 

nos termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. 

Gestor às providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Após, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.Rosário 

Oeste/MT, 05 de julho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62892 Nr: 1749-51.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parecis Maquinas Agrícolas Ltda, Samara Scanagatta, 

Terezinha Buzanelo Yokoyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edymarcio Nunes de Araújo, João de Deus 

Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte Exequente para que informe interesse no prossguimento 

no feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52369 Nr: 536-78.2013.811.0032

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nádia Aparecida Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandir Antonio Mracsanski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777, João Clovis Antoniacomi - OAB:3407MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de aluguéis intenta por Nádia 

Aparecida Barbieri em desfavor de Jandir Antônio Mracsanski, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Conforme certidão de fls. 55, a parte autora Devidamente intimada para 

apresentar manifestação, deixou transcorrer in albis o prazo estipulado 

para tanto, demonstrando assim desinteresse no prosseguimento do 

processo.

Os autos vieram-me conclusos.

É a breve relato.

Fundamento e decido.

Como se infere da atenta leitura dos autos, a ausência de manifestação da 

parte para dar prosseguimento ao feito caracteriza, de forma clara, 

abandono do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC. Ademais, é de 

se ver que houve a devida intimação pessoal da parte requerente para dar 

andamento ao processo (art. 485, § 1º, CPC), providência que também 

restou infrutífera, conforme certificado nos autos.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas (art. 485, § 2º, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51741 Nr: 1908-96.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Tavolasse de Lima - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Kestring - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:OAB/MT 8364, Rodrigo Paulo Correa - OAB:OAB/MT 2841

 Ademais, é autorizado ao juiz extinguir o processo quando restar 

caracterizada a ausência dos pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, abarcando, por via direta, é 

claro, as próprias condições da ação, agora inclusas no pressuposto 

anteriormente citado. No presente caso, como se vê, a parte permaneceu 

inerte, sem promover os atos e diligências que lhe incumbiam, sendo, 

portanto, imperiosa a extinção sem resolução do mérito. Desta forma, forte 

em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, III do CPC. 

Condeno a parte autora às custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54862 Nr: 2851-79.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Serra Morena Ltda, Amilton Barreto dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelto Leopoldo Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:OAB/MT 7.504, Rafael Costa Bernardelli - OAB:OAB/MT 

13.411-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Sergio Schneider - 

OAB:OAB/PR 26215, Alexandre Cesar Lucas - OAB:OAB/MT 15.026, 

ARTUR BARROS FREITAS OSTI - OAB:18335/O

 Vistos em Correição.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Mineração 

Serra Morena LTDA e Nelto Leopoldo Schneider – com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.
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Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Custas processuais pela Autora, conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59507 Nr: 407-05.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVMFdIeDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:OAB/MT 12.880, 

Jayme Ferreira da Fonsesa Neto - OAB:270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

365,00(tresentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento do 

mandado na cidade de Jangada MT ( Centro), a ser ser recolhido através 

de Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68099 Nr: 1833-18.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administratora de Consorcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loedir Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

14,00(quatorze reais), referente ao cumprimento do mandado no Bairro 

São Benedito, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27061 Nr: 156-26.2011.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leopoldo Baçan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Taques Pereira - 

OAB:14134, Claudir Junior França Martins - OAB:14153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais cinquenta centavos, referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Santo Antonio, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em ttp:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55714 Nr: 609-16.2014.811.0032

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Darwin Correa de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Monteiro Araújo 

- OAB:OAB/MT 8510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando a certidão de fls. 85, REDESIGNO o dia 01 de agosto de 

2018, às 13h30min, para realização da audiência de instrução.

INTIME-SE o querelado JOSÉ LUIZ DOS SANTOS para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, notificando-o para o interrogatório, 

devendo constar no mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça 

deverá questioná-la se possui condições financeiras para constituir 

advogado; caso negativo, desde já nomeio a Defensoria Pública atuante 

nesta Comarca para representá-lo em Juízo, podendo trazer para o ato as 

testemunhas que se fizerem necessárias, independentemente de 

intimação, salvo se requerer 5 (cinco) dias antes da solenidade.

A queixa-crime será ou não recebida em audiência.

Intimem-se todos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71462 Nr: 305-17.2015.811.0053

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO MANOEL SCARCELLI DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 

PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE PRAIA DO POÇO, 

MOACYR DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vaz Curvo - 

OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 Vistos em correição.(...).DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, EXTINGO, sem resolução de mérito, o presente processo 

movido por Frederico Manoel Scarcelli de Moraes em face de Associação 

dos Moradores e Pequenos Produtores da Localidade da Praia do Poço, à 

luz do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Sem sustas. Sem 

honorários advocatícios, pela justiça gratuita.Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72825 Nr: 1040-50.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advanir Nogueira dos Santos, Giovana Cássia Nogueira 

dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walmir Cavalheri Oliveira - 

OAB:2669-A/MT

 Vistos em correição.

Digam as partes se possuem interesse na produção de outras demais 

provas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69322 Nr: 963-75.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUNES ARRUDA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos Maria Nunes Arruda Sousa em face de Claro S/A, 

para: (i) DECLARAR inexistente o débito cobrado pela requerida em 

desfavor do requerente; e, (ii) CONDENAR a requerida a pagar à parte 

requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC 

e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença. Assim, JULGO EXTINTO este processo com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC.CONDENO, ainda, a requerida às custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente 

pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da 

prolação desta sentença.CONFIRMO a antecipação de tutela anteriormente 

deferida (Ref: 3).Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69775 Nr: 1215-78.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DIAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, constatada a contradição, ACOLHO os embargos e 

lhes DOU PROVIMENTO para dispensar a necessidade de prestação de 

caução para efetivação da liminar deferida em favor da parte 

autora.Cumpra-se a liminar, oficiando-se ao SERASA e/ou SPC e/ou SCPC, 

conforme o caso, determinando a retirada do nome da parte requerente de 

seus cadastros, relativamente ao(s) apontamento(s) efetivado(s) pela 

parte demandada, consoante indicado na decisão inicial.O(s) ofício(s) 

deverá(ão) ser encaminhado(s) com cópia do extrato que acompanha a 

inicial.Ademais, CITE-SE o Requerido quanto aos termos da presente ação, 

cientificando-o de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação da contestação (art. 335 do NCPC), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora (art. 344 do NCPC).Contestada a ação, 

manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70589 Nr: 1690-34.2014.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FERRAZ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de busca e apreensão movida pelo Banco Itaucard S/A 

em face de Vera Lucia Feraz de Campos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na prefacial.

Posteriormente, às partes noticiaram a composição amigável.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes em audiência mister a 

extinção do presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas. Cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos 

advogados.

Dou por publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Ante a desistência do prazo recursal, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67774 Nr: 1526-06.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR QUEIROZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, verificando a ausência de duas das condições da 

ação, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, o que 

faço com espeque no artigo 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil.Condeno a Autora em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa 

a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça 

gratuita.Verificando a prática de um delito (artigo 171, parágrafo 2º, inciso 

I do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940), determino que 

cópia dos presentes autos sejam encaminhados à autoridade de polícia 

judiciária desta circunscrição, para a tomada das medidas cabíveis.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

f ica dispensado o registro da sentença.Int imem-se as 

partes.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69266 Nr: 937-77.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SEBASTIÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826/A

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Paulo Sebastião de Arruda em face de Telefônica 

Brasil S/A, para: (i) DECLARAR inexistente o débito cobrado pela 

requerida em desfavor do requerente; e, (ii) CONDENAR a requerida a 

pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo 

índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da 

prolação desta sentença. Assim, JULGO EXTINTO este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC.CONDENO, ainda, a requerida às 
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custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.Outrossim, tenho 

que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de 

urgência (CPC, art. 300), para retirar o nome do requerente do rol dos 

maus pagadores, no que tange ao débito aqui discutido.Ora, os fatos são 

narrados demonstram a probabilidade do direito do autor, além do mais, a 

procedência da ação corrobora a necessidade da tutela provisória. 

Quanto ao perigo de dano, este parece inescondível. Isto porque são 

cediças as mazelas que um protesto causa na vida financeira de uma 

pessoaAssim sendo, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

para determinar aos órgãos de proteção ao crédito que providenciem a 

baixa de seus arquivos do débito da autora com requerido.EXPEÇAM-SE 

os respectivos ofícios.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providencias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69255 Nr: 927-33.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ONOFRE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826/A

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.A Requerente deverá informar aos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, os dados bancários para depósito/tranferência do valor 

transacionado. Condeno as partes recíproca e proporcionalmente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

por inteligência do artigo 84, §4º, inciso II, do CPC/2015. Contudo, fica 

suspensa a sua exigibilidade em face da parte Autora em virtude de 

deferimento de justiça gratuita.Transcorrido o prazo recursal, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.Dou por 

publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o registro, 

conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86014 Nr: 780-65.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE BORROMEU DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar nos autos o 

comprovante do pagamento das custas e despesas processuais, sob 

pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86022 Nr: 781-50.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se o requerido.

Defiro as benesses da justiça gratuita.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86025 Nr: 782-35.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PILAR QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERNANDES 

ANDRADE - OAB:272017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cite-se a requerida.

2. Demonstrada a situação financeira da pessoa jurídica (recuperação 

judicial), defiro as benesses da justiça gratuita.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85961 Nr: 753-82.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARLEI ROCIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA GOMES 

MARCONDE - OAB:23290/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A execução de pensão alimentícia fixada em sentença faz-se nos 

próprios autos do processo de conhecimento, e não em nova ação (CPC, 

artigo 531, § 2º).

 Dê-se baixa, pois, do presente feito na distribuição, INTIMANDO-SE a 

advogada constituída nos autos para que proceda conforme dispõe o 

artigo 531, § 2º, do CPC, de modo a promover o cumprimento da obrigação 

diretamente no processo em que foram fixados os alimentos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71237 Nr: 197-85.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: erika rodriguesda cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16405

 Vistos etc.

Diante do pedido de ref. 54, cadastre-se o feito como cumprimento de 

sentença.

Após, intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o 

débito no valor indicado, sob pena de multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do 

CPC./2015.

Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer acerca da quitação do débito.

Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74138 Nr: 1663-17.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/O, Ruth Aiardes - OAB:15463

 Vistos etc.

A renúncia do advogado ao mandato outorgado somente pode ser aceita 

se comprovado o atendimento da exigência do artigo 112 do Código de 

Processo Civil, o que não foi providenciado pelos nobres causídicos 

subscritores do pedido constante na ref. 53.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de renúncia. INTIMEM-SE os 

procuradores para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a notificação 

extrajudicial do cliente, ora Requerido na presente demanda.

 Uma vez comprovada nos autos a notificação, INTIME-SE a parte 

Requerida pessoalmente, via Oficial de Justiça, para regularizar a 

representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revelia 

(art. 76, 1º, II, do CPC).

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85453 Nr: 558-97.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Guarda, Alimentos e regulamentação de Visitas, 

ajuizada por Luciane Arruda dos Santos, por si e rep. o menor N. L. S. T. 

em face de Liozaldo Batista Trindade, ambos qualificados.

 O pedido liminar fora apreciado e deferido à ref: 04.

Em audiência de conciliação, parte Autora postulou pela desistência da 

demanda à ref: 12.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Ressalta-se que pela ausência da triangularização processual, não se 

aplica a regra constante do § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Assim, mister a extinção do feito independentemente da oitiva da parte 

requerida.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Luciane Arruda dos 

Santos, à luz do art. 485, inc. VIII do Código de Processo Civil.

Em consequência, cancelo a audiência de conciliação anteriormente 

agendada.

Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Fixo os honorários advocatícios do Advogado Dativo em 02 (duas) URH’s 

(R$ 1.793,02).

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intime-se a parte Autora por meio do seu patrono (DJE).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81063 Nr: 887-46.2017.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O

 Tendo em vista a transação realizada, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, do CPC/2015.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Fixo os honorários advocatícios da Advogada Dativa em 05 (cinco) URH’s 

(R$ 4.482,55).

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81692 Nr: 1117-88.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MÁRCIO MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DUARTE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisca de Araújo Marques - 

OAB:2661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Vistos etc.

CUMPRA-SE decisão anterior (Ref. 40).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85453 Nr: 558-97.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Guarda, Alimentos e regulamentação de Visitas, 

ajuizada por Luciane Arruda dos Santos, por si e rep. o menor N. L. S. T. 

em face de Liozaldo Batista Trindade, ambos qualificados.

 O pedido liminar fora apreciado e deferido à ref: 04.

Em audiência de conciliação, parte Autora postulou pela desistência da 

demanda à ref: 12.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Ressalta-se que pela ausência da triangularização processual, não se 

aplica a regra constante do § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Assim, mister a extinção do feito independentemente da oitiva da parte 

requerida.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Luciane Arruda dos 

Santos, à luz do art. 485, inc. VIII do Código de Processo Civil.

Em consequência, cancelo a audiência de conciliação anteriormente 

agendada.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 568 de 585



Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Fixo os honorários advocatícios do Advogado Dativo em 02 (duas) URH’s 

(R$ 1.793,02).

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intime-se a parte Autora por meio do seu patrono (DJE).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86304 Nr: 919-17.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Requerente para que emende a inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos cópia 

da sentença, a fim de viabilizar o curso da ação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 155-31.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIQUE SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCEA VIANNA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILTON CESAR DA SILVA 

- OAB:21759/A, MOACIR ALVES TAVEIRA - OAB:48216

 INDEFIRO o pedido de depoimento pessoas dos litigantes, pois que tal 

providência não se mostra necessária, sendo pertinente, neste momento, 

somente a realização de oitiva de testemunhas. Ademais, às partes não 

fundamentaram a necessidade e relevância do pedido.A questão 

pertinente à carta de aforamento será melhor analisada em audiência, com 

a presença das partes.Desta forma, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de agosto de 2018, às 13h30min.Às partes 

deverão apresentar o rol das suas testemunhas, no prazo comum de 10 

(dez) dias (CPC, art. 357, § 3º e § 6º). Caberá aos patronos dos litigantes 

à intimação das suas respectivas testemunhas, nos termos do art. 455 do 

CPC.O não comparecimento das testemunhas na solenidade acarretará na 

presunção da desistência da sua oitivaIntimem-se as partes por seus 

advogados via DJE.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86310 Nr: 921-84.2018.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – 

INDEFERIMENTO DE MEDIDA DE LIMINAR – ALMEJADA REINTEGRAÇÃO 

NO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS – 

INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 7º, INC. III, DA LEI 12.016/09 – 

MATÉRIA SUMULADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. Nos termos do art. 7º, inc. III, da Lei 

12.016/09, a concessão de medida de liminar em mandado de segurança 

reclama a presença dos requisitos do fumus boni iuris, inexistente na 

hipótese de contratação precária de servidor público (sem concurso 

público) após o advento da Constituição Federal de 1988” (AgR 

34005/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016 – grifos nossos).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por Lindomar de Oliveira Alves em face do Prefeito do Município 

de Santo Antônio de Leverger/MT.

NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora à apresentação das devidas 

informações no prazo de 10 (dez) dias.

CIENTIFIQUE-SE o município de Santo Antônio de Leverger/MT (Lei 

12.016/09, art. 7º, II).

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86306 Nr: 920-02.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLORIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INTIME-SE que o autor para adequar o valor da causa de acordo 

com o entendimento narrado, bem como para que comprove o pagamento 

das respectivas custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321, 

parágrafo único).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71532 Nr: 354-58.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAILZA CATARINA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINÁRIO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Certifico e dou fé que, já tendo a parte requerida contestado a ação, nos 

termos do Provimento 56/2007/CGJ, procedo à Intimação da parte 

requerente para, querendo, impugnar a contestação juntada aos autos, 

dentro do prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-67.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)
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Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de julho de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-26.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 6 de julho de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-26.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 6 de julho de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-35.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACIANE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000518-35.2017.8.11.0053 REQUERENTE: JACIANE DA 

SILVA FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-05.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BELMIRO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da sentença, bem como para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 6 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-49.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN HENRIQUE DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18584 Nr: 1788-71.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ELISALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº1788-71.2008.811.0039

CÓDIGO 18584

Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento formulado às fls. 241/244.

Considerando a sentença de fls. 105/112, o qual julgou totalmente 

procedente os pedidos da inicial, bem como, em sede de recurso o 

Tribunal Regional Federal da 1º Região manteve a sentença que concedeu 

o benefício de aposentadoria por invalidez (fl.153), oficie-se novamente ao 

Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 (trinta) dias 

à implantação correta do benefício concedido em favor da parte autora, 

bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou justifique 

nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida implantação do 

benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21230 Nr: 1426-35.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE 

CAMPOS-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON A. RUZZA - 

OAB:49.270-SP

 AUTOS Nº 1426-35.2009.811.0039

CÓDIGO 21230

Vistos.

 Defiro conforme requerido pelo requerente, sendo que DETERMINO que 
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intime a parte requerida via AR para que se manifeste.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 54776 Nr: 2517-24.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOACI FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 15872 Nr: 1588-98.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLICE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO - FENASEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ SILVA PAIXÃO - 

OAB:MT 10.105, GLAUCO DE GÓES GUITTI - OAB:MT-10320-B, 

MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 8873, OSMAR DA SILVA 

MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670/MT, ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11550/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 13123 Nr: 780-30.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A - MATRIZ, 

FERTILIZANTES HERINGER S/A - FILIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTÔNIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 53917 Nr: 1688-43.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CARDOSO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALVES DA SILVA - 

OAB:23585/0

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DO RÉU, PARA PROCEDEER RETIRADA 

DA CERTIDÃO DE U R H.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 20582 Nr: 750-87.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE DOS SANTOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE, ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.232/233

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23146 Nr: 769-59.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ILÍDIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, GISELA DE ALMEIDA FACINCANI DO NASCIMENTO - 

OAB:167797-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED., MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE, ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 52995 Nr: 772-09.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO FERLIN, MACÁRIO HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 14.552, RODRIGO MESQUITA MORAIS - 

OAB:18973

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDAO DA 

CONTADORA/DISTRIBUIDORA JUNTADOS ÁS FLS 857, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 77396 Nr: 1012-56.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DE ARAÚJO, ELIELSON DE 

ARAÚJO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 0021379-O

 Vistos.

 Defiro o pedido Ministerial de ref. 140.

Nomeio o douto advogado Dr. PAULO GUILHERME DA SILVA, OAB/MT 

2.994, militante nesta Cidade e Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação para patrocinar a Defesa do réu LEANDRO TEIXEIRA DE 

ARAÚJO.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor do 

referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 81160 Nr: 2978-54.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JUARES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 13631 Nr: 1356-23.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM-DC, IMF, IFR, IMF, IMF, IMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE, ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 53584 Nr: 1371-45.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDA PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 52932 Nr: 704-59.2013.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA BATISTA DE OLIVEIRA, DOUGLAS DE 

OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76872 Nr: 1234-09.2014.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO-DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes, no prazo de 10 dias, para manifestar-se nos autos 

apresentando provas que ainda pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36290 Nr: 1139-52.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA IRMÃOS LEAL LTDA 

- ME, WILSON CARDOSO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, CYNTHIA DURANTE - OAB:10282/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Entrar no site-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão de Guia de 

Diligência (acesso com o número único do processo e não o código) e 

pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para zona rural, 

faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a intimação, por 

fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41046 Nr: 1014-16.2011.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14238/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de fls. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41341 Nr: 1310-38.2011.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDINEI PANTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4816, VILSON SOARES FERRO - OAB:6684-E

 Para intimar a parte Exequente através do seu procurador para efetuar o 

recolhimento via site do Tribunal de Justiça da diligência do Sr. Oficial de 
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Justiça para cumprimento de mandadeo de avaliação. Prazo de 05(cinco) 

dias.

Valor da Diligência:

1,75 por km rodado + 1,90 acréscimos p/km- limite máximo de R$ 54,30 

reais.

(Portaria 82/2015/DF)

VALOR A SER RECOLHIDO: R$ 369,30 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE 

REAIS E TRINTA CENTAVOS)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109131 Nr: 1457-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILTON DE JESUS SOUSA, KEITT PAUANA 

DOS SANTOS CAETANO, LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, FERNANDA 

DE OLIVEIRA SILVA, GUILHERME GONÇALVES GONTIJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

para:a)ABSOLVER a ré FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA pelo crime de 

receptação, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo 

Penal e pelo crime de associação para o tráfico, nos moldes do art. 386, 

VII, do CPP;b)ABSOLVER o réu LEANDRO FRANCISCO DA SILVA pelo 

crime de associação para o tráfico nos termos do art. 386, VII, do CPP, 

bem como CONDENA-LO pelo crime previsto no art. 180, caput, do 

CP;c)ABSOLVER o réu RAILTON DE JESUS SILVA pelo crime de crime de 

associação para o tráfico nos termos do art. 386, VII, do CPP, assim como 

CONDENÁ-LO pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 

11.343/06;d)ABSOLVER o réu GUILHERME GONÇALVES GONTIJO DE 

OLIVEIRA pelo delito de associação para o tráfico, bem como 

CONDENÁ-LO pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 

e;e)ABSOLVER a acusada KEITT PAUANA DOS SANTOS CAETANO pelo 

crime de associação criminosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem 

como CONDENÁ-LA pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.(...) 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de GUILHERME 

GONÇALVES GONTIJO DE OLIVEIRA, devendo ele ser colocado em 

liberdade imediatamente, salvo se por outro motivo estiver preso.ISENTO 

os acusados do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista serem pobres, na forma da lei. Transitada esta sentença em julgado, 

DETERMINO: EXPEÇAM-SE as guias de Execução Definitiva; OFICIE-SE ao 

e. TRE-MT e ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;Nos termos 

do provimento nº 08/99 da E. Corregedoria Geral da Justiça/MT, determino 

a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, com as 

cautelas legais.Cumpridas as determinações supra, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE os réus da presente 

sentença, bem como as defesas, devendo arguir todos quanto ao 

interesse em recorrer.Ciência ao Ministério. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105165 Nr: 4199-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE GOMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA SAYURI MAMOSE HASHIMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho PARCIALMENTE a preliminar de excesso de 

execução SOMENTE no tocante aos honorários em duplicidade, devendo 

os 10% dos honorários da execução serem fixados sobre o valor de R$ 

98.193,53(noventa e oito mil cento e noventa e três reais e cinquenta e 

três centavos) e REJEITO todos os outros pedidos aviados nos presentes 

embargos, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO o embargante ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85 do CPC, haja vista que sucumbiu da maioria 

de seus pedidos. CONDENO o embargante ao pagamento das custas, 

despesas e taxas processuais.Traslade-se cópia dessa sentença para os 

autos da execução código 89543 desapensando-se os autos, e corrigindo 

o valor da execução extrajudicial conforme determinado nesta 

sentença.Proceda o Senhor Gestor imediatamente o Cadastramento do 

Advogado do embargado no polo passivo da Ação eis que não está 

cadastrado, e, após o cadastro INTIME-O da presente sentença.Transitado 

em julgado, ao arquivo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de praxe.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 1253-15.2014.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA ROCHA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200-MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595-MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15359-MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, LARISSA MARQUES 

BRANDÃO - OAB:19574-MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4681-TO, LUMA MAYARA 

DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - 

OAB:58806-RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714-MS, 

RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16338-MS, ROSANGELA DA 

ROSA CORREA - OAB:16.308-A MT, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28002-GO, THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - 

OAB:38875-GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo assim o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77000 Nr: 1319-92.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - COOMISA, 

CLETO WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO BRESCIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos apresentando impugnação da contestação de fls. 

81-82, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74811 Nr: 2240-85.2013.811.0078

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa 

retro, devendo informar novo endereço para citação, sob pena de 

extinção do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77210 Nr: 1446-30.2014.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS E TRANSPORTES VALE REAL 

LTDA, CLETO WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO BRESCIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifica-se para os fins de direito que nesta data afixou-se o Edital de 

Citação em lugar de costume no átrio do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77210 Nr: 1446-30.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS E TRANSPORTES VALE REAL 

LTDA, CLETO WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO BRESCIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para as providências que se fizerem para a 

Publicação do Edital expedido nos autos, nos termos do Art. 257 do CPC e 

artigos 1.219 e 1.220 da CNGC.

OBERVAÇÃO: Tratando-se de processo virtual, o Edital foi digitalizado e 

encontra-se anexo à esta intimação.

CPC, Art. 257, Parágrafo único: O juiz poderá determinar que a publicação 

do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por 

outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou 

da subseção judiciárias.

CNGC, Art. 1.219 – Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, 

remetê-lo ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital 

extraído de processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à 

parte interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

CNGC, Art. 1.220 – Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à 

parte, para publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da 

publicação no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 1659-75.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Z. MATOS CONFECÇÕES, GEVANIO 

ZACARIAS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em 

face de GZ MATOS CONFECÇÕES (CNPJ 05.074.274/0001-49).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 43).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome do corresponsável da 

empresa executada Gevanio Zacarias de Matos (CPF 835.440.031-04), no 

valor atualizado da execução (R$ 2.474,30) e, nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT06 DE JULHO 2018.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36119 Nr: 984-49.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO &ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA IRMÃOS LEAL LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Banco Volkswalgen S/A em 

face de Mecânica e Tornearia Irmão Leal LTDA ME (CNPJ 

01.722.011/0001-48).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 140).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome do executado Mecânica e 

Tornearia Irmão Leal LTDA ME (CNPJ 01.722.011/0001-48), no valor 

atualizado da execução (R$ 178.092,09) e, nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 06 DE JULHO2018.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71697 Nr: 1247-76.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAL & LEAL LTDA, DIRLEI DOMINGOS 

CARDOSO LEAL, MAILSON LIMA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200-MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595-MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15359-MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, GUSTAVO ARAUJO DA 
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COSTA - OAB:15134, LARISSA MARQUES BRANDÃO - OAB:19574-MS, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - OAB:MT/8.194-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:4681-TO, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - 

OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - OAB:58806-RS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714-MS, PRISCILA ZIADA 

CAMARGO - OAB:40077-DF, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184/MT, RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16338-MS, 

SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28002-GO, THAIS MONTELO DE 

SOUSA BOETTCHER - OAB:38875-GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA 

- OAB:22930-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pelo HSBC Bank Brasil S.A em face de 

Leal e Leal LTDA (CNPJ 8.701.601/0001-33).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 431).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome da empresa executada Leal 

e Leal LTDA (CNPJ 8.701.601/0001-33), no valor atualizado da execução 

(R$ 68.560,94) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Proceda a secretaria a atualização dos advogados constituídos conforme 

fl. 431 para futuras intimações.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 06 DE JULHO 2018.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28494 Nr: 1876-94.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED - VALE DO SEPOTUBA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARONEZE & MASSAMBANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, PATRICIA ELISA 

VIEIRA BRITO - OAB:10304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pela Unimed- Vale do Sepotuba Ltda em 

face de Marazone & Massambani Ltda (CNPJ 04.872.905/0001-02).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 163).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome da empresa executada 

Marazone & Massambani Ltda (CNPJ 04.872.905/0001-02) e os sócios 

Paulo Henrique Maroneze (CPF 619.342.839-91) e Ângelo Henrique 

Massambani (CPF 128.607.808-31), no valor atualizado da execução (R$ 

13.011,81) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11580 Nr: 322-66.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Martins Garcia, Hildebrando José Pais 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerida, na pessoa 

de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição 

da carta precatória a ser expedida nos autos, para cumprimento na 

Comarca de Santo André-SP no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10985 Nr: 611-33.2010.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, Patricia 

Quessada Milan - OAB:MT/7.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerida, na pessoa 

de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição 

da carta precatória a ser expedida nos autos, para cumprimento na 

Comarca de Santo André-SP no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11581 Nr: 323-51.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102909/7/2018 Página 575 de 585



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerida, na pessoa 

de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição 

da carta precatória a ser expedida nos autos, para cumprimento na 

Comarca de Santo André-SP no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21147 Nr: 511-73.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na 

denúncia para o fim de CONDENAR CLAUDIO RANTIM, já qualificado nos 

autos (fls. 38), como incurso na sanção do art. 217-A, caput, do Código 

Penal (diversas vezes). A individualização da pena em concreto deve 

atender o critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, e deve 

ser feita separadamente em relação a cada um dos crimes, para que, num 

segundo momento, possam ser aplicadas as regras do concurso de 

crimes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9000 Nr: 635-32.2008.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Vistos em correição.

Preliminarmente no que tange ao auto de penhora e avaliação, intime-se a 

Sra. Oficiala para que especifique como se deu a diligência, considerando 

a alegação da parte requerida (fl.146 ).

Da mesma forma, intime-se a requerida para que informe de quem, então, 

seria a máquina penhorada, considerando que ficou como depositária fiel 

do referido bem sendo devidamente intimada de tais atos, não podendo 

alegar desconhecimento ou ignorância após tanto tempo decorrido, 

somando-se a fé pública da Sra. Oficiala, bem como as fotos retiraras da 

referida máquina no local indicado como sendo da requerida.

No mais, desde já defiro o pedido do Ministério Público devendo-se 

proceder penhora on line via BacenJud e Renajud (circulação) de bens da 

requerida.

Após, vistas ao MPE e, após, defesa, fazendo à conclusão.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22737 Nr: 682-93.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Delavi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Fagundes dos Santos - ME, Aços 

Mutum Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS - ME, 

CNPJ: 10590596000180. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação Anulatória de Título de Crédito c/c pedido de 

sustação/cancelamento e/ou de suspensão dos efeitos do protesto, 

indenização por danos morais e pedido de liminar de antecipação de tutela

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I – Defiro o pedido formulado em 

manifestação de fls. 130/134, nos termos do art. 246, IV, do CPC/2015.II – 

Sendo assim, CITE-SE o requerido ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS - 

ME por EDITAL, pelo prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, do CPC/2015), 

constando os termos da decisão de fls. 56;III – Uma vez transcorrido o 

prazo legal, e quedando-se inerte o requerido, fica desde já NOMEADO 

como CURADOR ESPECIAL do executado o D. Causídico Dr. ABRAÃO 

LINCON DE LAET, ocasião em que deverá o mesmo ser intimado da 

presente nomeação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61799 Nr: 298-49.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DALLAPRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) , CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a MARCOS PAULO 

DALLAPRIA, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação 

das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP:a) 

Comparecer mensalmente ao Juízo da Comarca onde reside, para informar 

e justificar suas atividades.b) Comparecer em juízo, sempre que intimada, 

a todos os atos processuais;c) Não mudar de sua residência sem prévia 

permissão do Juízo;d) Não se ausentar de seu domicílio por mais de 15 

(quinze) dias, sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser 

encontrado.e) Proibição de frequentar bares, festas e congêneres, bem 

como locais sabidamente utilizados para comércio e consumo de 

entorpecentes.f) Recolher-se em sua residência das 19horas de um dia 

às 06horas do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente estudando 

ou trabalhando neste período.g) Manter o seu endereço atualizado perante 

este Juízo;h) Afastamento 500 metros da vítima, seus familiares e seu 

atual companheiro.i) Monitoramento eletrônico, via tornozeleira eletrônica, 

devendo ser oficiada a SEJUDH para fornecer e instalar o equipamento, 

COM URGÊNCIA;Intime-se o acusado do teor desta decisão, devendo ser 

advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares 

determinadas ensejará a sua imediata prisão preventiva, 

independentemente de prévia comunicação do juízo. Ciência ao Ministério 

Público, a Defesa e o acusado.Intime-se.Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como mandado/alvará/ofício.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 

05 de julho de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62663 Nr: 820-76.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER BELTRAME E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TOLFO BITENCOURT - 

OAB:RS/59752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra Nada mais. É o que 

tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62264 Nr: 594-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Lima da Cruz, Franciel Feitosa 

da Silva, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, SAMARA DA 

SIQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Suélen Doroti Denicolo - OAB:OAB-MT18.589

 Processo n°: 594-71.2018.811.0108 (Código 62264)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: José Fernando Lima da Cruz e Outros

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.323), ressaltando que os 

acusados Leandro, José Fernando, Franciel e Tiago pugnaram pela 

nomeação de defensor dativo, e, considerando que o Defensor Público 

encontra-se no gozo de suas férias regulamentaras, nos termos da 

petição inclusa (f.324), com retorno previsto para o dia 31/07/2018, 

nomeio exclusivamente para a apresentação da defesa prévia dos 

acusados supramencionados, o(a) advogado(a) Claudio Birck, OAB/MT 

10.093.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios ao causídico(a) nomeado(a), o 

valor equivalente à 4 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Cientifique-se os acusados e intime-se o causídico nomeado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de julho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63888 Nr: 1606-23.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DION DA SILVA E CIA LTDA ME (S A 

SONORIZAÇÃO E PUBLICIDADE), Alex Dion da Silva, INDIA NARA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 

- OAB:MT/20.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 30 dias apresentar nos autos a guia de recolhimento das 

custas de distribuição e seu referido comprovante, considerando que o 

documento de id 4798112 não acompanhou a missiva, conforme certidão 

do Cartório Distribuidor. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o 

ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63280 Nr: 1198-32.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDRVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdI, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, para o deferimento da medida liminar de internação para 

tratamento psiquiátrico, na forma requerida na exordial, se faz necessário 

a observação ponderada de preceitos legais e regulamentais.Isto porque, 

o artigo 4º, da Lei 10.216/2001 é claro quando atribui às medidas de 

internação previstas no diploma, em especial a compulsória, exceções aos 

tratamentos extra-hospitalares que se mostrarem insuficientes, sendo 

inclusive exigido no artigo 6º, o laudo médico prescrevendo a requerida 

internação expressamente como forma ultima ratio à eficácia do 

tratamento do paciente.No caso em tela, temos laudo médico comprovando 

que o paciente Jean necessita do tratamento requestado, aliado às 

informações de que não permanece em tratamento pelo tempo necessário, 

tampouco é suficiente o tratamento ambulatorial convencional, 

demonstrando a necessidade de uma medida mais enérgica do Estado, 

para que o direito a saúde do favorecido seja preservado na forma do 

artigo 196, da CF.Ademais, a seção 26, da CNGC, autoriza o deferimento 

de medida de urgência que busca intervenção médica em casos que o 

magistrado entender imprescindível, condicionando sua decisão à análise 

médica posterior dada sua incapacidade técnica necessária à avaliação 

do caso.Ante as razões expostas, defiro a tutela específica para 

internação provisória do paciente JEAN PATRICK SABINO no Hospital 

municipal desta Comarca, ou não havendo a possibilidade, em instituição 

hospitalar psiquiátrica especializada na rede pública, ou particular, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio dos valores necessários 

para tanto, como me permite o art. 536, § 1º do CPC. Para tanto, autorizo, 

caso necessário, o apoio da Polícia Militar para o cumprimento da 

medida.Nomeio Defensor Público diverso do que atua nesta Comarca como 

curador provisório do interessado.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63845 Nr: 1581-10.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú, Sergio da Silveira, Alecsandro Bau, 

EDINÉIA BAU DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

Comarca da Terra Nova do Norte
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64032 Nr: 568-45.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data passo a intimar o Ilustre advogado Dr. 

Hélio Pereira de Souza, para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

a via original da certidão de honorários de fls. 08.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61595 Nr: 785-25.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IKV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 23, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 16 de agosto de 2018, 

às 10:00horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 507-39.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS COBOS - ME, LUI CARLOS 

COBOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte executada do bloqueio de valores via BACENJUD efetuado às fls. 

30-31, para querendo opor embargos no prazo de 30(trinta) dias (art. 16, 

III, da Lei 6830).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34297 Nr: 552-77.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALENTIM BERGO, JUSSARA 

MARIA MIRANDA BERGO, AROLDO MARCOS BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DALPONTE - 

OAB:17813-6-SC

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

avaliação, no valor de R$ 230,70 (duzentos e trinta reais e setenta 

centavos). O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o 

envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60805 Nr: 338-37.2017.811.0085

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO JOSE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:5123 A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que 

devidamente cumprida a notifição do interessado por Oficial de Justiça, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora/requerente, para 

proceder a retirada do presente auto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64118 Nr: 622-11.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO DO SUL - CRC/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSA DE SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRELENA SANDIM DA SILVA 

- OAB:10.228/OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, 

no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido valor deverá ser 

recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento 

para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31485 Nr: 143-72.2005.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICUL. E PECUÁRIA DO 

BRASIL-CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO GREGÓRIO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente por todo o conteúdo da Certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fls. 143 (negativa de avaliação), bem como para que, no prazo de 10 

(dez) dias, providencie o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, nos autos supra, no valor de R$ 507,60 (quinhentos e sete reais e 

sessenta centavos). O referido valor deverá ser recolhido mediante guia 

judicial e o envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a 

respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61939 Nr: 972-33.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS BARACAT, RICARDO 

TURBINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RECH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para juntar aos autos cópia da petição inicial/cumprimento de 

sentença, bem como petição que conste o valor do debito executado, sob 

pena de restar prejudicado o cumprimento do objeto deprecado. Ficando o 

advogado advertido, que decorrido o prazo sem manifestação a deprecata 

será devolvida independente de cumprimento integral, nos termos do art. 

393 da CNGCGJ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50010 Nr: 993-19.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA, LAURINDO DENIS 

FERRAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO OMAR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ORLI MACEDO 

MELO - OAB:20.031

 (...) Sendo assim, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração de ambas as partes, mantendo a decisão em 

voga, tal como foi proferida, devendo a parte se valer dos meios recursais 

cabíveis.INTIMEM-SE as partes da presente decisão.DETERMINO à 

Serventia do juízo para que cumpra-se as decisões remanescentes 

proferidas pelo juízo.Às providências.Terra Nova do Norte, 06 de julho de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-25.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SCHERER (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 23/08/2018 Hora: 14:30 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa 

nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-19.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CRISTINA DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 23/08/2018 Hora: 16:30 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento do autor à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de multa, nos 

termos do art. 334, § 8° do CPC.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23373 Nr: 1393-67.2005.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alex de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 [...]importante de avaliação para que se afira se a oportunidade é 

adequada parareinserção do agente à comunidade, entendo ser 

desnecessário, já que o examecriminológico não se caracteriza como um 

requisito obrigatório para a progressão doregime de execução da pena 

privativa de liberdade do condenado.A súmula 439 do STJ e a súmula 

vinculante 26 do STF reforçam o caráterfacultativo da realização do 

exame criminológico, tratando-se de perícia excepcional.Neste 

s e n t i d o : C R I M I N A L .  H A B E A S  C O R P U S .  E X E C U Ç Ã O . 

L I V R A M E N T O C O N D I C I O N A L .  E X A M E  C R I M I N O L Ó G I C O . 

POSSIBILIDADE.SÚMULA N.° 439/STJ. FORMAÇÃO DO 

CONVENCIMENTODO JULGADOR. GRAVIDADE GENÉRICA DOS 

DELITOSRua Vereador Ênio Fernandes Leite (antiga Rua Municipat), sio, 

Centro, Telefone (65) 3259-1204, CEP: 78245-000 verbis:Rua Vereador 

Ênio Fernandes Leite (antiga Rua Municipal), s/n, Centro, Telefone (65) 

3259-1204, CEP: 78245-000ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADEVARA 

ÚNICAPRATICADOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.MAGISTRADO 

SINGULAR QUE JULGOU DESNECESSÁRIAA PERÍCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.ORDEM CONCEDIDA. I. A 

nova redação do art. 112 da Lei deExecuções Penais, conferida pela Lei 

n.° 10.792/2003, deixoude exigir a submissão do condenado a exame 

criminológico,anteriormente imprescindível para fins de progressão 

doregime prisional e livramento condicional, sem retirar[...]

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, 

FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 Autos nº: 673-68.2018.811.0102

Código n°: 121710

Vistos etc.

Ante a manifestação de ref. 112, INTIME-SE pessoalmente, o réu FABIANO 

ANDREY DE OLIVEIRA, para que apresente resposta à acusação no 

prazo legal, sob pena de nomeação de Defensor Público.

No mais, diante da certidão negativa de ref. 113, EXPEÇA-SE edital de 

citação quanto ao despacho de ref. 04, e intimação no que tange a 

decisão de ref. 102, do denunciado MARCOS MARTINS FERNANDES, 

conforme já determinado à ref. 77.

 Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação do acusado, 

DETERMINO, desde já, que se proceda ao desmembramento do feito em 

relação ao denunciado citado por edital, providenciando o distribuidor as 

competentes cópias, autuando e distribuindo os respectivos autos, 

abrindo-se vista ao Ministério Público.

Outrossim, CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária o decurso do prazo, do 

edital de citação expedido em nome do denunciado FLÁVIO EDUARDO 

SOARES RODRIGUES (ref. 86). Após, PROCEDA-SE o desmembramento 

do feito, providenciando o distribuidor as competentes cópias, autuando e 

distribuindo os respectivos autos, abrindo-se vista ao Ministério Público.

Após tudo cumprido, REMETAM-SE os autos conclusos.

Ciência ao MP.

 Cumpra-se.

 Vera/MT, 05 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123525 Nr: 1604-71.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LWJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 
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- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1604-71.2018.811.0102

Código n°: 123525

Vistos em correição.

 RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de ação de alimentos gravídicos proposta por Izanete Barreto de 

Brito e m face de Leandro Willy Jardim da Silva, ambos igualmente 

qualificados na inicial.

Sustenta a requerente, em síntese, que relacionou-se com o requerido no 

ano de 2015, sendo que deste relacionamento adveio a filha do casal 

Emily. Alega no entanto que no ano de 2017, separam-se mantendo 

encontros esporádicos, tendo assim engravidado novamente.

Entretanto, conforme inteligência do artigo 6º da Lei nº 11.804/2008, para 

a fixação dos alimentos gravídicos, imprescindível a existência, ao menos, 

de indícios da paternidade. No caso em tela, a parte autora limitou-se a 

reunir aos autos cópia de seus documentos pessoais, documentos esses 

inábeis para demonstrar um relacionamento entre as partes.

Destarte, não havendo nos autos, além das assertivas da autora, 

quaisquer indícios que permitam imputar ao requerido à paternidade, 

determino que a requerente emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentando documentos, tais como fotografias, declarações de 

testemunhas, etc., que evidenciem a existência da alegada união estável 

e, ainda, proceda a juntada de comprovante de residência.

PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 189, II, 

CPC).

INTIME-SE. CUMPRA-SE com urgência.

Vistas ao Ministério Público.

Vera/MT, 05 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107872 Nr: 1300-77.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Ryba de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1300-77.2015.811.0102 (Cód.107872)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte executada – Estado de Mato 

Grosso – foi devidamente citada nos autos (ref. 12) deixando transcorrer 

o prazo sem manifestação (ref. 2), sendo determinada a expedição de 

RPV para pagamento (ref. 28) na data de 28/06/2018.

A exequente manifestou nos autos pugnando pelo sequestro de verbas 

públicas na conta do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos: “ante 

a inércia da executada e visto que a mesma não expediu a requisição de 

pequeno valor mesmo tendo sido intimada e considerando que já decorreu 

o prazo, a autora requer que Vossa Excelência decreta o sequestro de 

numerários suficientes ao cumprimento da obrigação (...)”.

Contudo, verifico que a petição foi apresentada em 29/06/2017, ou seja, 

um dia após a expedição da requisição de pagamento ao Estado de Mato 

Grosso.

Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de sequestro de verba pública.

AGUARDE-SE o decurso do prazo previsto no artigo 535, § 3º, II, do CPC. 

Após, INTIME-SE a credora a fim de que informe, no prazo de 10 (dez) 

dias, se a obrigação foi cumprida, sendo o seu silêncio interpretado como 

satisfação do crédito, caso em que os autos deverão vir conclusos para 

sentença de extinção.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

Vera-MT, 05 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104280 Nr: 48-39.2015.811.0102

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Terezinha Buratti Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 48-39. 2015.811.0102

Código n° 104280

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de alvará judicial para levantamento de valores 

referente ao FGTS depositados em contas bancárias de Daniel Buratti, 

ajuizada por Ilga Teresinha Buratti Felix.

Para tanto, aduz que é genitora de Daniel Buratti, e que este veio a falecer 

no dia 23/08/2014, e que a época do falecimento era funcionário da 

empresa Oi S/A, conforme cópia da CTPS da de cujus. Afirma que o 

falecido possui uma filha, Isabella Oliveira Buratti, que está sob a guarda 

da avó paterna, ora requerente.

 Citado, o Instituto Nacional de Seguridade Social apresentou contestação 

à pág. 25/33, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a falta de 

interesse de agir, por ausência do prévio requerimento administrativo.

A Caixa Econômica Federal manifestou à pág. 55/59, onde pugnou pelo 

reconhecimento da incompetência absoluta da justiça estadual, e, 

sucessivamente, a improcedência do pleito autoral de alvará para saque 

do FGTS, ante a não comprovação dos requisitos.

Impugnação à contestação à pág. 74/77.

Determinada a suspensão do feito, para que a parte autora ingressasse 

com o pedido administrativo (pág. 81).

Manifestação pela parte autora à pág. 90, pugnando pela continuidade do 

feito, uma vez que não existe a exigência do prévio requerimento 

administrativo em pedido de alvará.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, é de ressaltar que o alvará materializa uma mera autorização 

judicial para a prática de determinado ato, e não uma ordem. Contudo, 

havendo resistência das partes – nesse caso, do INSS e da Caixa 

Econômica Federal, tem-se por configurada a lide, a qual deve ser 

solucinada pela Justiça Federal, ante o que dispõe o artigo 109, I, da Carta 

Magna.

 Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALVARÁ 

JUDICIAL PARA RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E PIS. 

RESISTÊNCIA OFERECIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA 

SENTENÇA. 1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça 

orienta no sentido de que, em regra, a competência para o julgamento dos 

feitos que objetivem a obtenção de alvarás judiciais para o levantamento 

de importâncias relativas a FGTS e PIS/PASEP é da Justiça Estadual. A 

exceção ocorre nos casos em que houver resistência da Caixa 

Econômica Federal (CEF) para a liberação dos valores, hipótese em que a 

competência para o julgamento da demanda será da Justiça Federal, na 

forma do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. No caso em 

apreço, a CEF ofereceu resistência à pretensão do requerente, o que 

implica o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Contudo, o 

magistrado de origem, ao invés de efetuar a declinação, sentenciou o 

feito, ensejando a interposição da presente apelação. 3. Ressalta-se não 

se tratar da hipótese da competência delegada prevista no artigo 109, §3º, 

da Constituição Federal, haja vista não haver discussão entre o segurado 

e a instituição de previdência social e, também, por existir sede da Justiça 

Federal no município de Cruz Alta, de tal sorte que o julgador estadual não 

está investido da jurisdição federal, sendo absolutamente incompetente 

para o julgamento da matéria. 4. A consequência lógica da incompetência 

absoluta é a nulidade dos atos decisórios praticados e a remessa dos 

autos ao juízo competente, qual seja a Vara Federal de Cruz Alta. 

SENTENÇA DECONSTITUÍDA DE OFÍCIO. (Apelação Cível Nº 70060260759, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE 

ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS DO FGTS. 

RESISTÊNCIA DA CEF. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. COMPETÊNCIA DA 
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JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ 

firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição voluntária a 

natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais para 

levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS/PASEP, 

seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para 

julgá-los é da Justiça Estadual. 2. Por outro lado, havendo resistência da 

CEF, competente para processar e julgar a causa é a Justiça Federal, 

tendo em vista o disposto no art. 109, I, da CF/1988. 3. In casu, verifico 

que houve obstáculo por parte da Caixa Econômica Federal quanto ao 

levantamento do FGTS requerido pelo autor, o que evidencia a 

competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, nos 

termos do art. 109, I, da Constituição da República. 4. Constatada a 

competência de um terceiro Juízo, estranho aos autos, admite-se-lhe a 

remessa do feito. 5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça 

Federal de Santos/SP, apesar de não integrar o presente conflito. (CC 

105.206/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 26/08/2009, DJe 28/08/2009).

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal 

competente, para a qual determino a remessa dos presentes autos, com 

as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 05 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119983 Nr: 2862-53.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B MT

 Dessarte, mostra-se pertinente a aplicação da multa prevista em lei. 

Portanto, não se verifica a alegada violação a direito líquido e certo.4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 48.066/GO, 

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 

em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).Por fim, OFICIE-SE a OAB/MT, a fim que 

seja apurada eventual  fa l ta  func iona l  comet ida pe lo 

advogado.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 05 

de Julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120404 Nr: 126-28.2018.811.0102

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKON DENIS RODRIGUES BEGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISSA BEGNINI ROVERI - 

OAB:17318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada.DÊ-SE ciência ao 

órgão de representação judicial do município de Vera/MT, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito 

(art. 7, II, Lei nº 12.016/2009).DÊ-SE vista ao Ministério Público (art. 12, Lei 

12.016/2009).Por fim, CONCLUSOS para sentença.Vera/MT, 05 de julho de 

2018.Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, 

FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS MARTINS FERNANDES, Cpf: 

01543120105, Filiação: Nair Benires Martins e Fernando Costa Fernandes, 

data de nascimento: 02/12/1985, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do réu acima qualificado para RESPONDER À 

ACUSAÇÃO, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Para 

INTIMÁ-LO ainda da decisão proferida nos autos que INDEFERIU O PEDIDO 

DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Resumo da Inicial: Como incursos no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 

14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 

(ECA), tudo em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Despacho/Decisão: Autos nº: 673-68.2018.811.0102Código n°: 

121710Vistos etc.Ante a manifestação de ref. 112, INTIME-SE 

pessoalmente, o réu FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, para que apresente 

resposta à acusação no prazo legal, sob pena de nomeação de Defensor 

Público.No mais, diante da certidão negativa de ref. 113, EXPEÇA-SE edital 

de citação quanto ao despacho de ref. 04, e intimação no que tange a 

decisão de ref. 102, do denunciado MARCOS MARTINS FERNANDES, 

conforme já determinado à ref. 77. Decorrido o prazo do edital, não 

havendo manifestação do acusado, DETERMINO, desde já, que se 

proceda ao desmembramento do feito em relação ao denunciado citado 

por edital, providenciando o distribuidor as competentes cópias, autuando 

e distribuindo os respectivos autos, abrindo-se vista ao Ministério 

Público.Outrossim, CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária o decurso do 

prazo, do edital de citação expedido em nome do denunciado FLÁVIO 

EDUARDO SOARES RODRIGUES (ref. 86). Após, PROCEDA-SE o 

desmembramento do feito, providenciando o distribuidor as competentes 

cópias, autuando e distribuindo os respectivos autos, abrindo-se vista ao 

Ministério Público.Após tudo cumprido, REMETAM-SE os autos 

conclusos.Ciência ao MP. Cumpra-se. Vera/MT, 05 de julho de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito. DESPACHO/DECISÃO: "... Desta forma, por 

não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta 

e objetivamente, justifique a sua revogação, a prisão preventiva, 

anteriormente fixada, deve ser mantida. Portanto, INDEFIRO o pedido do 

requerido e, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de Marcos 

Martins Fernandes, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 

e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo inadequadas e 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 

INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO, no que 

couber.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera/MT, 18 de junho de 

2018."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 06 de julho de 2018

Haian Cânela Silva Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104175 Nr: 7-72.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MDFR, CCRM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR APARECIDO MOREIRA, Filiação: 

Dolores de Oliveira Moreira e Jaime Moreira, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 
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petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 18.545,78 (Dezoito mil e quinhentos e quarenta e cinco 

reais e setenta e oito centavos)

Despacho/Decisão: Vistos etc.Processe-se em segredo de Justiça, nos 

termos do artigo 155, II, do Código de Processo Civil. Defiro o benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei n.° 1.060/50.Cite-se e 

intime-se o executado, nos termos do art. 475-J, do CPC, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de lhe ser 

acrescida multa de 10% (dez por cento) sob o valor exeqüendo, bem 

como, serem-lhe penhorados tantos bens quantos forem necessários 

para garantia do principal atualizado, juros e custas.Desde já, defiro os 

benefícios do art. 172, § 2º do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das 

diligências, caso seja estritamente necessário, o que deverá ser 

certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI da Constituição 

Federal.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 28 de junho de 2018

Marcio Ortiz Cortez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117492 Nr: 1814-59.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENUZIA DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENUZIA DOS SANTOS SOUZA, Cpf: 

03037739525, Rg: 3.301.571-6, Filiação: Genuzia dos Santos Souza e 

Otacilio Alves Souza, data de nascimento: 25/01/1987, brasileiro(a), 

natural de Aracaju-SE, solteiro(a), Telefone (66) 9 9972-7126. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTEÉRIO PUÉBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denuncia ENUZIA DOS SANTOS SOUZA, pela praática da 

conduta capitulada no artigo 155, §4º, inciso II, na forma do artigo 71, 

ambos do Coádigo Penal Brasileiro.

Despacho: Autos nº: 1814-59.2017.811.0102 Código n°: 117492Vistos, 

etc.Inobstante a alegação de que os endereços diligenciados sejam 

antigos, a fim de evitar futura arguição de nulidade, DETERMINO a tentativa 

de citação do réu nos endereços indicados à ref. 14.Desde já, DEFIRO o 

pedido ministerial retro, pelo que CITE-SE o acusado ENUZIA DOS SANTOS 

SOUZA por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo sem manifestação, 

voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos de ref. 14.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 12 de 

maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 28 de junho de 2018

Marcio Ortiz Cortez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112959 Nr: 1688-43.2016.811.0102

 AÇÃO: Suprimento de Capacidade ou de Consentimento para 

Casar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDDTM, EMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DAS DORES TIBÚRCIO MORAIS, 

Cpf: 42966019115, Rg: 496301, Filiação: Maria Luiza de Morais e Pedro 

Tibúrcio Morais, aposentada, Telefone 66996119318 e atualmente em local 

incerto e não sabido EVILAINI MARIANA MORAES DE SOUSA, Rg: 

2203225-8, Filiação: Maria das Dores Tiburcio Morais e Domingos Martins 

de Oliveira, data de nascimento: 02/02/1999, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

S e n t e n ç a :  A u t o s  n .  1 6 8 8 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 1 0 2 C ó d i g o  n . 

112959Vistos.Trata-se de ação de suprimento judicial de consentimento 

para casamento, proposta por Evilaini Mariana Moraes de Sousa 

representada por sua genitora Maria das Dores Tiburcio Morais, em face 

de Domingos Martins de Oliveira.À inicial foi devidamente recebida à ref. 

12, sendo determinada a citação do requerido para responder a ação, no 

prazo legal.Certidão negativa de citação à ref. 19.À ref. 24, o Ministério 

Público pugnou pela intimação da parte autora, afim de que manifeste 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Vieram-me os autos 

conclusosÉ o breve relato. DECIDO.O caso é de extinção do feito, sem 

julgamento de mérito, ante a perda de objeto.Como é cediço, o interesse de 

agir, traduzido pela necessidade ou pela utilidade da tutela jurisdicional, 

que é um requisito prévio de admissibilidade do exame da questão de 

mérito, deve existir tanto no momento do ajuizamento da ação, bem como 

durante toda a demanda, inclusive no instante em que a sentença é 

prolatada.No caso, infere-se que não mais persiste a necessidade e a 

utilidade do prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que a 

autora completou a maioridade, possuindo assim, 18 (dezoito) anos 

completos, conforme certidão de nascimento à p.09.Segundo o 

ordenamento do Código Civil Brasileiro “Art. 5º - A menoridade cessa aos 

dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de 

todos os atos da vida civil.” Desse modo, tendo em vista que a autora 

possui plena capacidade para decisões da vida civil, inclusive o 

casamento, e não havendo informação de incapacidade por outro motivo 

nos autos, a presente ação de suprimento judicial perde seu objeto, 

devendo, desse modo, ser extinta na forma do artigo 485, VI do CPC.Ante 

o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de providências, nos termos 

do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, 18 de janeiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 28 de junho de 2018

Marcio Ortiz Cortez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123477 Nr: 1579-58.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1579-58.2018.811.0102
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 Código n°: 123477

Vistos em correição.

1. RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 2. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 155, 

II, CPC).

3. DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.

4. Postergo a análise do pedido liminar quanto a guarda provisória do 

menor, para após a realização do estudo psicossocial, desse modo, 

DETERMINO, com urgência, que a Equipe Multidisciplinar, no prazo de 10 

(dez) dias, realize estudo Psicossocial no endereço da parte autora. Após 

a juntada do Estudo Psicossocial, REMETAM-SE os autos conclusos.

5. Diante do expresso desinteresse da parte autora à realização da 

audiência de conciliação, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) observando o 

artigo 183 do CPC.

6. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

a. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

b. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

c. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

7. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

8. Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

9. Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

10. Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

11. Vera/MT, 05 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123508 Nr: 1598-64.2018.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1598-64.2018.811.0102

 Código n°: 123508

Vistos em correição.

1. RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 2. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 155, 

II, CPC).

3. DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.

4. Postergo a análise do pedido liminar quanto à guarda provisória do 

menor, para após a realização do estudo psicossocial, desse modo, 

DETERMINO, com urgência, que a Equipe Multidisciplinar, no prazo de 10 

(dez) dias, realize estudo Psicossocial no endereço da parte autora, bem 

como no atual domicílio do menor. Após a juntada do Estudo Psicossocial, 

REMETAM-SE os autos conclusos.

5. Uma vez que a parte autora manifestou interesse na realização de 

conciliação, DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme a pauta do 

conciliador desta comarca de Vera/MT.

6. Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

7. Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 8. Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

9. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

a. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

b. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

c. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

10. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

11. Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

12. Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

13. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 05 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114879 Nr: 771-87.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PADS, SKSPF-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Autos nº:771-87.2017.811.0102

 Código n°: 114879

Vistos, em correição.

Considerando que o requerido postulou pela nomeação de Defensor 

Público para representá-lo no feito, e tendo em vista que a Defensoria 

Pública promove os interesses da parte autora neste feito, NOMEIO o Dr. 

CÍCERO AUGUSTO SANDRI – OAB/MT 111912/B, para promover os 

interesses do reclamado.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 URH.

Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência aos advogados nomeados:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição.

 § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”.

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 
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os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente, na sentença do presente feito, será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.

INTIMEM-SE o advogado mencionado da presente nomeação, bem como 

para comparecer a audiência de conciliação designada nos autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 05 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123474 Nr: 1578-73.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVRdM, PPRdM, MDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. RECEBO a inicial em todos os seus termos. [...] 2. 6. Após, INTIMEM-SE 

as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. 7. Registre-se, ainda, que não 

serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada. 8. Considerando que a causa envolve interesse de incapaz 

INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC. 9. 

Por fim, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121802 Nr: 719-57.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Intimar o Advogado do denunciado, para que no prazo legal apresente as 

alegações finais, nos autos.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

EDITAL nº 5/2018/DF 
 

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca 
de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 
Torna público o RESULTADO FINAL do I Processo Seletivo para Recrutamento dos 
Interessados no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania 
(JUSTIÇA COMUNITÁRIA) – da Comarca de Barra do Garças, MT., da entrevista realizada 
no dia 21 de junho de 2018, em conformidade ao Edital nº 6/2018/JC/PRES, de 25 de janeiro de 
2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10.189, de 30.1.2018 e 
publicado na data de 31.1.2018, e retificado em parte pelo Edital nº 25/2018/JC/PRES, de 27 
de março de 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10.227, 
de 2.4.2018 e publicado na data de 3.4.2018.  
 

CLASSIFICAÇÃO 
 

Classificação Inscrição Nome Nota 
Final 

01 10 LUIZA MARIA TEIXEIRA 
 

83,50 

02 14 AMANDA RAFAELLA LINO DE LIMA 
COSTA 

82,50 

03 12 SAMUEL RODRIGUES DA SILVA  
 

82,50 

04 04 ANA PAULA DA SILVA 
 

82,50 

05 06 FERNANDA SUSIA SANTANA DA 
SILVA 

80,00 

06 13 ANGELA MARIA COSTA 
 

76,00 

07 03 MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 
PORTELA  

76,00 

08 07 MARIA DE FÁTIMA MIRANDA BRITO  75,00 
09 08 KARLA BETANIA SILVA 

PARREIRA 
74,00 

10 01 LETÍCIA ELISA DE OLIVEIRA 
FURQUIM  

74,00 

11 15 SENARA ANGÉLICA DA SILVA  
 

72,50 

 
Observação: 
1) Não houve recurso interposto referente ao resultado dos classificados. 
2) E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital. 

 
Barra do Garças, 6 de julho de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 
II PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA COMARCA DE  
BARRA DO GARÇAS – 2018 
 
EDITAL nº 1/2018/DF 
 
O DOUTOR DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 
FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, no uso de suas atribuições legais e, com 
fundamento previsto no artigo 98, I, da CRFB/1988, na Lei nº 9.099/1995, na Lei Complementar 
Estadual nº 270/2007, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Estadual nº 
513/2013, na Resolução nº 174/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e do Provimento nº 
29/2014/CM, de 29.10.2014, torna pública a abertura do II Processo Seletivo para 
Credenciamento de JUIZ LEIGO e formação de cadastro de reserva desta Comarca de Barra do 
Garças, conforme a oferta de vagas a ser informado  pelo Departamento de Recurso Humanos 
do Tribunal de Justiça, mediante as seguintes condições: 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital, e realizado pela Comissão de Apoio ao Teste 
Seletivo, instituída pela Portaria nº 126/2018/DF, de 29.6.2018, composta pelos seguintes 
membros:  
 
Presidente:     Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito Diretor do Foro.  
Secretária:       Elizângela Nunes de Oliveira Schweig, Gestora Geral. 
Membro:         Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin, Gestora Administrativo 3.           
                          Marcos Galvão dos Santos, Técnico Judiciário. 
 
1.2 O processo seletivo se destina a selecionar candidatos para o exercício da função de Juiz Leigo 
e far-se-á mediante prévia inscrição e aplicação de prova de múltipla escolha e prova prática de 
sentença, ambas de caráter eliminatório e classificatório. 
1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até terceiro grau, inclusive, de magistrado ou de servidor investido em cargo de 
direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução nº 7/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça. 
1.4 Os Juízes Leigos são auxiliares da Justiça que prestam serviço público relevante, sem vínculo 
empregatício, e responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, 
fazer prova da regularidade do recolhimento dessas obrigações ao Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso. 
1.5 Os candidatos habilitados, após capacitação realizada pelo Tribunal de Justiça, serão 
credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça por dois (2) anos, admitida uma única 
prorrogação por igual período. 
1.6 O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro 
dos trinta (30) dias ao vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento. 
1.7 O Juiz Leigo fica impedido de exercer a advocacia nos Juizados Especiais, quando no 
desempenho de suas funções, em conformidade com o parágrafo único do artigo 7º da Lei n. 
9.099/95. 
1.8 É vedado ao servidor público o exercício da função de Juiz Leigo. 
1.9 O candidato deverá estar, obrigatoriamente, em situação regular na OAB, sem nenhuma 
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restrição ao exercício da advocacia. 
 
2. DAS VAGAS 
2.1 A seleção visa o preenchimento de uma vaga e formação de cadastro de reservas, com a 
finalidade de credenciar Juiz Leigo para atuar nos Juizados Especiais da Comarca de Barra do 
Garças. 
 
3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
3.1 As pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal; pelo 
Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo art. 17, § 5o, da Lei n. 11.788/08, pelo § 2o do 
art. 8o da Lei Complementar n. 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, 
pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, e enunciado administrativo 
do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos 
termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas previstas e das que surgirem 
dentro do prazo de validade do processo seletivo. 
3.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, igual 
ou superior a 0,7, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
3.3 Sem prejuízo do disposto no subitem 3.1, para efeito de reserva de vaga serão consideradas 
pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, 
desde que compatíveis com as atribuições a serem desenvolvidas: 
Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
incapacitem ao desempenho das funções. 
Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. 
Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho 
com a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60° (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer condições anteriores. 
3.4 Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no Processo Seletivo, o 
candidato pessoa com deficiência deverá, no ato da inscrição: 
3.4.1 Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas 
destinadas a pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Departamento de Apoio aos 
Juizados Especiais atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, 
o grau ou o nível do qual o deficiente é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) 
e a provável causa dessa deficiência; 
3.4.2 Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com o exercício 
das atribuições legais a serem desenvolvidas. 
3.4.3 Os documentos previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2 deverão ser encaminhados pelo candidato 
portador de deficiência para a Central de Administração da Comarca de Barra do Garças, até o 
último dia previsto para inscrição. 
3.5 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 3.4.1 e 
3.4.2 implicará o indeferimento do pedido de inscrição, passando o candidato, automaticamente, a 
concorrer às vagas com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os 
demais requisitos previstos neste edital. 
3.6 O candidato pessoa com deficiência que necessitar de condição especial para a realização da 
prova deverá informar na ficha de inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, 
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seja qual for o motivo alegado, realizará a prova nas condições propiciadas aos demais 
candidatos. 
3.7 A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e 
razoabilidade. 
3.8 O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo, e não será devolvido, 
assim como não será fornecida cópia desse documento. 
3.9 O candidato pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo, avaliação, horário e local de 
aplicação das provas. 
3.10 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) ficará submetido à mesma 
nota mínima exigida aos demais candidatos para aprovação. 
3.11 As vagas não preenchidas, reservadas às pessoas com deficiência (PCD), serão aproveitadas 
pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação no Processo 
Seletivo. 
3.12 A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá aos mesmos critérios 
adotados para os demais candidatos. 
3.13 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a 
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a 
segunda, somente a pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas a eles 
reservadas, em face da classificação obtida, conforme dispõe o art. 21, § 1o, da Lei Complementar 
Estadual 114/2002. 
3.14 O candidato pessoa com deficiência, se classificado, será, antes de sua nomeação, submetido 
à avaliação por equipe multiprofissional indicada pelo Tribunal de Justiça, na forma do disposto no 
art. 43 do Decreto n. 3.298, de 20-1-1999, que verificará sua qualificação como pessoa com 
deficiência, bem como o seu grau de capacidade para o exercício das atribuições legais. 
3.15 A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo seguirá a orientação da equipe multiprofissional, de 
forma terminativa, sobre a qualificação do candidato portador de deficiência e sobre a 
compatibilidade da deficiência com as atribuições. 
3.16 A data de comparecimento do candidato pessoa com deficiência aprovado perante a equipe 
multiprofissional será definida em edital próprio, momento em que deverá apresentar os 
documentos originais previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2. 
3.17 Caso o candidato tenha seu pedido de inscrição como pessoa com deficiência indeferida, 
passará a concorrer juntamente com os demais candidatos, observada a rigorosa ordem de 
classificação, não cabendo recurso dessa decisão. 
3.18 A pessoa com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação. 
 
4.   DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS 
4.1 Em cumprimento ao disposto nos artigos 2° e 3o da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 
Conselho Nacional de Justiça, serão reservados aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte 
por cento) das vagas oferecidas. 
4.2 A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de 
vagas oferecidas for igual ou superior a 3 (três). 
4.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste Edital resulte em número 
fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual 
ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em 
caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), em conformidade com o que estabelece o § 2o do 
Art. 2o da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça. 
4.4 Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos 
Negros, somente aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o 
quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
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optarem por concorrer a essas vagas. 
4.5 A autodeclaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da 
inscrição, preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente 
para este processo seletivo. 
4.6 Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se 
houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis. 
4.7 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo. 
4.8 Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer 
às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com 
sua classificação no processo seletivo. 
4.9 Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência 
não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros. 
4.10 Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com 
Deficiência (PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão 
manifestar opção por uma delas. 
4.11 Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida 
pelo candidato Negro posteriormente classificado. 
4.12 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 
ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 
serão preenchidos pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no 
concurso. 
4.13 A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 
alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o 
número de vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros. 
 
5. DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO 
5.1 De acordo com o que determina a Lei n. 9.099/95, as Leis Complementares Estaduais n. 
270/2007, 513/2013 e o Provimento n. 29/2014/CM, no ato do credenciamento, os candidatos 
deverão atender às seguintes exigências: 
a) ser advogado, com mais de dois (2) anos de experiência profissional; 
b) não exercer nenhuma atividade político-partidária; 
c) não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa; 
d) residir, preferencialmente, na Comarca do Juizado; 
e) não possuir antecedentes criminais e não ser demandado em ação de natureza civil; 
f) não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde pretenda exercer a 
função.  
g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau, inclusive, do Juiz Titular do Juizado no qual exerça suas funções. 

 
6.  DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 
6.1 O Juiz Leigo será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, por suas 
atuações em favor do Estado, observadas o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo 
de Analista Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, atualmente R$ 4.871,67 (Quatro mil, oitocentos 
e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme tabela remuneratória do TJMT. 
6.2 Pelos atos que praticar o Juiz Leigo, após homologação deles pelo Juiz Togado, receberá os 
seguintes valores: 
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Sentença com julgamento de 
mérito: 

Sentença sem julgamento de 
mérito: 

Acordo: 

1% do subsídio do cargo efetivo 
de Analista Judiciário Classe A, 
Nível 1 

0,5% do subsídio do cargo 
efetivo de Analista Judiciário 
Classe A, Nível 1 

0,3% do subsídio do cargo efetivo de 
Analista Judiciário Classe A, Nível 1 

 
6.3 Para os fins de remuneração do Juiz Leigo, considera-se sentença sem julgamento de mérito as 
padronizáveis e as decorrentes de revelia. 
6.4 Somente serão remunerados os atos praticados e homologados após o ato de credenciamento 
do Juiz Leigo, sendo vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo. 
6.5 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a 
cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto. 
6.6 Até o quinto dia útil do mês seguinte, para fins de pagamento, serão encaminhados ao 
FUNAJURIS (Fundo de Apoio Judiciário): 
a) relatório de produtividade extraído dos Sistemas Informatizados do Poder Judiciário de Mato 
Grosso; 
b) nota fiscal de prestação de serviço de pessoa física, atestada pelo Juiz Togado; 
c) comprovantes de recolhimento de ISS ou INSS. 
6.7 Cada Juiz Leigo indicará conta-corrente em instituição bancária, onde será depositada sua 
remuneração mensal, com a devida retenção do Imposto de Renda, pelo Fundo de Apoio ao 
Judiciário - FUNAJURIS. 
 
7.  DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
7.1 São atribuições do Juiz Leigo: 
- No Juizado Especial Cível: 
a) dirigir  o   processo,   apreciando  os  pedidos  de  produção de  provas  e determinando a 
realização de outras que entenda necessárias; 
b) presidir audiências de conciliação e de instrução e julgamento, buscando sempre a 
composição amigável do litígio; 
c) proferir decisões que reputar mais justa e equânime, submetendo-as à homologação do Juiz 
Togado. 
- No Juizado Especial Criminal: 
a) promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas; 
b) intermediar a transação penal e a composição de danos, após a proposta elaborada pelo 
Ministério Público; 
c) reduzir a termo a conciliação ou composição dos danos civis e encaminhar ao Juiz Togado para 
homologação. 
d) Atuar nas audiências sob a presidência do Juiz Togado. 
7.1.2 Nos feitos de competência do Juizado Especial Criminal, é vedado ao Juiz Leigo homologar 
acordos e proferir atos decisórios, bem como decretar prisão, resolver incidentes, executar penas 
ou exercer qualquer outra atividade privativa de Juiz Togado. 
7.2   São deveres do Juiz Leigo: 
a) assegurar às partes igualdade de tratamento; 
b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
c) manter rígido controle dos processos em seu poder; 
d) não exceder, injustificadamente, os prazos para impulsionar os autos, proferir decisões e 
submetê-las à homologação do Juiz Togado; 
e) comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de audiência e não se ausentar, 
injustificadamente, antes de seu término; 
f) determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos 
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legais; 
g) tratar com urbanidade e respeito os Magistrados, partes, membros do Ministério Público, 
Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça; 
h)   manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
i)    utilizar traje compatível com o decoro judiciário; 
j)    assinar lista de comparecimento na Secretaria dos Juizados Especiais após a realização das 
sessões de audiência; 
k)   cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofícios; 
I)    não advogar nos Juizados Especiais durante o período do credenciamento; 
m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça; 
n)   agir sob orientação e supervisão do Juiz Togado. 
7.2.1 Para os fins do preceituado na alínea b, aplicam-se aos Juízes Leigos os motivos de 
impedimento e suspeição previstos nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, 
respectivamente. 
 
8.     DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
8.1 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas exclusivamente na Central de 
Administração do Fórum da Comarca de Barra do Garças, MT., situado na Rua Francisco 
Lira, nº 1.051, Setor Sena Marques, no período compreendido de 9.7.2018 a 27.7.2018, 
no horário das 13 às 19hs. (horário local). 
8.2 Não haverá cobrança da taxa de inscrição. 
8.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo o direito de excluí-lo do 
processo seletivo por preenchimento incorreto das informações, bem como em virtude da 
ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
8.4 O comprovante de inscrição que será encaminhado ao e-mail do candidato deverá ser 
mantido em seu poder e apresentado no local da realização das provas. 
8.5 A comprovação do que estabelece o subitem 17.1, alínea b, para fins de desempate, deverá 
ser feita no ato de inscrição, com o encaminhamento dos documentos pertinentes para o correio 
eletrônico: barra.garças@tjmt.jus.br até o último dia previsto para inscrição. 
8.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em 
caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da realização 
da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da decisão 
judicial que justifique a discordância. 
8.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
solicitar atendimento especial para tal fim. 
8.7.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova. 
 
9.    DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
9.1 Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico edital com as inscrições preliminarmente 
deferidas, considerando-se indeferidas as que não constarem da relação. 
9.2 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente da Comissão de Apoio ao 
Processo Seletivo, no prazo de dois (2) dias úteis após a publicação do resultado. 
 
10.    DAS PROVAS 
10.1 As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no mesmo dia, da seguinte forma: 
10.2. Prova objetiva contendo vinte (20) questões de múltipla escolha, tendo cada uma quatro (4) 
alternativas, das quais apenas uma será considerada correta. 
10.2.1 Prova prática de sentença com o mínimo de quarenta (40) linhas e o máximo de cento e 
vinte (120) linhas, dispensado o relatório. 
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10.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência de uma hora em relação ao horário determinado para o início das provas. 
10.4 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul fabricada em material transparente, documento de identificação original e comprovante de 
inscrição obtido no ato de sua efetivação. 
10.5 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 
Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira 
expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc); passaporte brasileiro; 
certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha 
como identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o 
modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de 
validade). 
10.6 Os documentos deverão estar em perfeitas condições de conservação, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato. 
10.7 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento 
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 
10.8 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de 
documento. 
10.9 Não serão aceitos como documento de identidade certidão de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 
carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de 
identidade, nem documento ilegível, não identificável e/ou danificado. 
10.10 O tempo total de aplicação das duas (2) provas será de cinco (5) horas. 
10.11  O tempo mínimo de permanência do candidato em sala é de uma hora de seu início efetivo, e 
de três horas para o candidato que desejar levar seu caderno de prova. 
10.12 O candidato que se retirar da sala, após a entrega das provas, não poderá retornar em 
hipótese alguma. 
10.13 Os três (3) últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do 
local simultaneamente. 
10.14 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado, nem 
substituição do cartão de respostas. 
10.15 O candidato não poderá alegar, sob hipótese alguma, desconhecimento sobre a realização das 
provas como justificativa de sua ausência. 
10.16 O não comparecimento às provas, independentemente do motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 
10.17 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens 
oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos, será feita sua inclusão mediante apresentação 
do comprovante de inscrição. 
10.18 A inclusão de que trata o subitem 10.18 será realizada de forma condicional, devendo 
constar em ata de ocorrência, para análise pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, com 
intuito de verificar a pertinência da referida inscrição. 
10.19 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 9.18, ela será 
automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
10.20 Será EXCLUÍDO do Processo Seletivo o candidato que: 
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou impresso que 
não forem expressamente permitidos, bem como aquele que se comunicar com outro candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, pager, 
notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 
autoridade presente e/ou demais candidatos; 
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e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em 
qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua 
realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de respostas, caderno de questões ou 
outro material não permitido, sem autorização; 
i)    descumprir as  instruções  contidas  no caderno  de  provas,  na folha de respostas, na folha de 
rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j)    perturbar,   de   qualquer   modo,   a   ordem   dos  trabalhos,   incorrendo   em comportamento 
indevido; 
k)   utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo; 
l) apresentar-se em local e horário diferentes da convocação oficial; 
m) desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo seletivo durante a realização 
da prova objetiva. 
10.21 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 
afastamento de candidato da sala de provas, por qualquer motivo. 
10.22 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de 
aplicação e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de 
avaliação e de classificação. 
 
11.  DA PROVA OBJETIVA 
11.1 As questões da prova objetiva abordarão as matérias relacionadas no programa que constitui o 
Anexo I do presente edital, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 
 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

Objetiva Línqua Portuguesa 
 
 

Direito Constitucional 
 
 

Direito Civil 
 
 

Direito Administrativo 
 
 

Direito Processual Civil 
 
 

Direito Penal 
 
 

Direito Processual Penal 
 
 

Lei dos Juizados Especiais 
 
 

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mat  
Grosso 

 
 

Legislação Extravaqante 
 
 

Leqislação Ambiental 
 
11.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 1º.9.2018 (sábado), no local e horário 
indicado em edital específico, publicado com pelo menos cinco (5) dias de antecedência. 
11.3 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do 
cartão de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na capa do caderno de questões 
personalizado. 
11.4 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do candidato. 
11.5 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão de respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato. 
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11.6 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 
a) o cartão de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações. 
11.7 Somente o cartão de respostas será considerado para efeito de correção da prova 
objetiva. 
 
12.  DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA 
12.1 O candidato somente receberá a prova prática de sentença após a entrega da prova objetiva. 
12.2 A prova prática de sentença deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica 
de tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas, 
salvo em caso de candidato portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação pelo 
próprio candidato e/ou de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a 
realização da prova. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um FISCAL devidamente 
treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais 
gráficos de pontuação. 
12.3 As folhas de resposta da prova prática de sentença não poderão ser assinadas, rubricadas, nem 
conter, em outro local, que não o apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o 
candidato sob pena de eliminação. 
12.4 As folhas de resposta não serão substituídas por erro de preenchimento do candidato. 
12.5 Terá sua prova anulada o candidato que não devolver as folhas de resposta da prova prática 
de sentença. 
12.6 Somente será permitida, consulta a Constituição Federal, Código Civil, Código de Processo 
Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e Leis n. 8.078/90 e 9.099/95, sem anotações e 
comentários. 
 
13.    DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
13.1 A prova objetiva valerá de zero (0) a cem (100). 
13.2 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, 
será igual a cinco (5) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito 
definitivo da prova. 
13.3 O cálculo da nota da prova objetiva será igual ao número de acertos multiplicado por cinco 
(5). 
13.4 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a sessenta 
(60) pontos na prova objetiva de seleção. 
13.5 Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a sessenta (60) pontos terão corrigidas as 
suas provas práticas de sentença. 
13.6 A prova prática de sentença valerá de zero (0) a cem (100). 
13.7 Deverão ser considerados na avaliação da prova prática de sentença o conhecimento sobre o 
tema jurídico, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição. 
13.8 Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a sessenta 
(60) pontos em cada prova.  
 
14.    NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
14.1 A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente da média 
final. 
14.2 Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, desprezadas as 
frações além do centésimo nas avaliações do Processo Seletivo. 
14.3 A média final será calculada da seguinte forma: 
[NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF 
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Onde: 
NPO = Nota da Prova Objetiva 
NPPS = Nota da Prova Prática de Sentença 
14.4 A classificação final dos candidatos habilitados será feita em ordem decrescente de nota 
final e processada após a análise dos recursos interpostos e a aplicação dos critérios de desempate. 
 
15.    DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
15.1 Para efeito de desempate, prevalecerá o candidato que, nesta ordem: 
a) tiver maior idade, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003; 
b) tiver maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-
Lei 3.689/41, Código de Processo Penal, condição que deverá comprovar no ato da inscrição; 
c) obtiver maior pontuação na prova prática de sentença; 
d) obtiver maior pontuação na prova objetiva. 
 
16.    DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
16.1 O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias úteis após a 
publicação do ato que tornar público: 
a) o indeferimento de inscrição do candidato; 
b) o gabarito provisório da prova objetiva; 
c) a eliminação do candidato; 
d) a classificação do candidato. 
16.2 Os recursos serão examinados pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, não cabendo 
recursos adicionais. 
16.3 Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos correspondentes a esta 
questão serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a prova. 
16.4 Se houver modificação no gabarito provisório decorrente dos recursos, a prova será corrigida 
de acordo com o gabarito oficial. 
16.5 Serão desconsiderados os recursos em desacordo com este Edital. 
 
17.    PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
17.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio 
de edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 
17.2 Na publicação das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os nomes 
dos candidatos, em ordem de classificação. 
17.3 O candidato aprovado deverá apresentar-se na Central de Administração da Comarca de 
Barra do Garças, no prazo de cinco (5) dias úteis, após a publicação do Edital do resultado final, 
portando os seguintes documentos: 
a) cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da justiça estadual e federal, 
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, dos locais em que residiu; 
c) declaração de que não advoga no âmbito do Juizado Especial da Comarca onde pretende 
exercer a função; 
d) declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, não é filiado a partido 
político e não representa órgão de classe ou entidade associativa; 
e) cópia autenticada do diploma; 
f) certidão de inscrição regular na OAB; 
g) certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por mais de dois anos; 
h)   atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede oficial; 
i)    duas fotografias 3x4, recentes. 
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17.4 Para comprovação da experiência profissional, considera-se o efetivo exercício da advocacia, 
inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em cinco (5) atos privativos de 
advogado em causas ou questões distintas, na forma prevista pelo art. 5o, parágrafo único, do 
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 
17.5 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito ao candidato, mas o credenciamento, 
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade do Processo 
Seletivo. 
 
18. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
18.1 A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça e publicada no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
19. DO CREDENCIAMENTO 
19.1 Os candidatos aprovados, após a capacitação prevista no subitem 1.5, serão habilitados a ser 
credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de classificação, no limite de vagas 
existentes ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, pelo período 
de até dois (2) anos, admitida uma única prorrogação. 
19.2 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de cinco (5) dias úteis 
para se apresentar ao juiz responsável pelo Juizado Especial na comarca para a qual o candidato foi 
credenciado, devendo, nesse momento, assinar o termo de compromisso e responsabilidade, sob 
pena de configuração de desistência. 
19.3 No caso de desistência formal prosseguir-se-á o credenciamento dos demais candidatos 
habilitados, observada a ordem classificatória. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, convocações, comunicados, 
resultados e homologação serão disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico e no Site do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
20.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada em 
edital ou aviso a ser publicado. 
20.3 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital. 
 
Barra do Garças, 4 de julho de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

      JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

PORTUGUÊS: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego e formas de tratamento e colocação. Emprego de tempo e modos verbais. Vozes do verbo. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 
DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. Habeas 
Corpus. Recurso Extraordinário. Do Poder Judiciário - Do Supremo Tribunal Federal - Do Superior 
Tribunal de Justiça - Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais - Dos Tribunais e 
Juízes dos Estados - Das Funções Essenciais à Justiça - Do Ministério Público - Da Advocacia e da 
Defensoria Pública - Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - Da Política Urbana - Do 
Sistema Financeiro Nacional - Da Educação - Do Meio Ambiente - Da Família, da Criança, do 
Adolescente e do Idoso - Título VI da Constituição Federal - Da Tributação e do Orçamento. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO/TRIBUTÁRIO: 1. Conceito, objeto e fontes do Direito 
Administrativo. 2. Regime jurídico-administrativo: princípios constitucionais do Direito 
Administrativo brasileiro. 3. Organização da Administração Pública: administração direta e 
indireta; autarquias, fundações públicas; empresas públicas; sociedades de economia mista; 
entidades paraestatais e o terceiro setor. 4. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, 
pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação, invalidação e 
convalidação. 5. Agentes Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas 
constitucionais concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; 
direitos e vantagens dos servidores públicos. Sistema remuneratório. Subsídio. Vencimento. Teto 
remuneratório. Vantagens pecuniárias. 6. Lei Complementar n. 04/90 e alterações. 7. Lei 
Complementar n. 555/2014. 8. Código Tributário Nacional. 9. Regulamento ICMS do Estado de 
Mato Grosso. 
 
DIREITO CIVIL: Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro). Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos atos 
ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse - classificação, aquisição, efeitos, 
perda e proteção possessória; Da propriedade móvel e imóvel - da Aquisição, usucapião, direitos 
de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel). Prescrição e Decadência. Dos contratos. Das 
várias espécies de contrato. Dos atos unilaterais. Dos Títulos de Crédito. Dos títulos de crédito. 
Da responsabilidade civil. Das preferências e/privilégios creditórios. Do direito de empresa.  Da 
sociedade.  Do estabelecimento.  Direito do Consumidor - Lei n. 8.078/90 (CDC). 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Condições da ação. Pressupostos processuais. Das despesas e 
das multas. Da substituição das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. Da 
intervenção de terceiros. Do Ministério Público. Da competência. Das modificações da 
competência. Da declaração de incompetência. Do juiz. Dos poderes, dos deveres e da 
responsabilidade do juiz. Dos impedimentos e da suspeição. Dos auxiliares da Justiça. Da forma 
dos atos processuais. Dos atos em geral. Dos atos da parte - dos atos do juiz - dos atos do 
escrivão ou do chefe de secretaria. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Dos prazos 
processuais. Das comunicações dos atos. Das nulidades. Audiência - Conciliação - Instrução e 
Julgamento - Provas - Depoimento Pessoal - Confissão - Exibição de Documento ou Coisa - Prova 
Documental - Prova Testemunhai. Da Execução em geral. Das Partes. Dos requisitos necessários 
para realizar qualquer execução. Da Responsabilidade Patrimonial. Das Disposições Gerais. Das 
Diversas espécies de execução - das disposições gerais. Da Execução para Entrega de Coisa. Da 
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Execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da Execução por Quantia Certa contra devedor 
solvente. Dos Embargos do devedor - das disposições gerais. Dos Embargos a execução. Da 
Suspensão e da Extinção do Processo de Execução - da suspensão. Da extinção. 
 
DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime - das penas, das espécies de penas. Tipos 
penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções -Trânsito -Ambientais. Da aplicação 
da pena - Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei n. 10.826/2003 (Porte de Arma). 
Conversão da pena de prestação de serviço à comunidade em privativa de liberdade. Dos delitos 
abrangidos pela Lei n. 9.099/95. Decreto-Lei n° 3.688, de 03 de outubro de 1941 (Lei das 
Contravenções Penais). 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do inquérito policial. Da ação 
penal. Da competência. Da prova. Das citações e intimações. Da aplicação provisória de 
interdição de direitos e medidas de segurança. Da sentença. Dos recursos: do recurso em sentido 
estrito e da apelação, dos embargos, do recurso especial e do recurso extraordinário. Do habeas 
corpus. Da execução das penas. 
 
JUIZADOS ESPECIAIS: Lei n. 9.099/95. Lei Estadual n 6.176, de 18 de janeiro de 1993 e suas 
alterações. Lei n. 12.153/2009. Resoluções e Provimentos específicos aos Juizados Especiais do 
Estado de Mato Grosso. Enunciados Nacionais e Estaduais. 
 
DA ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO: 
Lei n. 8.814, de 15 de janeiro de 2008 (SDCR PJMT). Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 
02 de abril de 2007 (institui nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o 
Conciliador, como auxiliares da Justiça e dá outras 
providências), com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Estadual n. 513/2013. Lei 
Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). 
 
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE: Lei Ordinária n. 10.259, de 12 de julho de 2001 (dispõe 
sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal). Lei 
Ordinária n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (institui o Código de Trânsito Brasileiro). Lei 
Ordinária n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências). Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 (institui o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). Lei Complementar n. 128, de 19 de dezembro 
de 2008. Lei n. 12.441, de 11 de julho de 2011 (permite a constituição de empresa individual de 
responsabilidade limitada). 
 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 (institui o código florestal). 
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 (dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências). Lei n. 9.605, de 13 de 
fevereiro de 1998 (dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências). Lei Complementar Estadual n. 38, de 
21 de novembro de 1995 (dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras 
providências). 
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